دﻟﻴﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب
اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎﺟﺮوا
ﺑﻤﻔﺮدﻫﻢ

Guia per a joves que han migrat soles

ﻋﺮض اﻟﺪﻟﻴﻞ

ﻟﻘﺪ وﺿﻌﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺎﺟﺮون ﺑﻤﻔﺮدﻫﻢ
 ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ، ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻬﻢ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺳﻴﺠﺪوﻧﻪ وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺪث
 ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺷﺮح ﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ ﻟﻬﻢ.ﻟﻬﻢ
ﺳﻴﻜﻮن أﺳﻬﻞ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ
 ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻠﻤﻮا،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ
 اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻨﺎﻫﺎ.ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
PRESENTACIÓ DE LA GUIA

Hem fet aquesta guia per ajudar a joves que migren soles en la seva
arribada, perquè puguin saber què es trobaran i el que els pot
passar. Pensem que explicant-los la nostra experiència els serà més
fàcil que a nosaltres. També perquè sàpiguen la realitat, que molt
sovint és diferent a les idees que ens havíem fet.

أﻫﻼ ﺑﻚ
 ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺖ ﻟﻠﺘﻮ ﻣﻦ رﺣﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ

ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻷوﱃ أن ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻀﻴﺎع واﻟﻐﺮاﺑﺔ

 ﻻ ﺗﻌﺮف أﺣﺪا، دون ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ ﻟﻚ،واﻟﻮﺣﺪة

 وﻓﻲ ﻧﻔﺲ،ﻗﺪ ﺗﺸﻌﺮ أﻳﻀﺎ ﺑﺴﻌﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻮﺻﻮﻟﻚ

 اﻟﺸﻲء.اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺰن أو اﻻرﺗﺒﺎك

اﻷﻛﺜﺮﺷﻴﻮﻋﺎ ﻫﻮ أن ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺰﻳﺠًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

BENVINGUT/ BENVINGUDA
Acabes d’arribar d’un viatge
difícil, és normal que et sentis
perdut/da, estrany/a, sol/a. Els
primers dies, sense entendre el que
et diuen, no coneixes a ningú. També
és possible que et sentis molt
content/a d’haver arribat i a la
vegada et sentis trist/a o
desorientat/da. El més normal és que
tinguis una barreja de diferents
sentiments.

ﻣﺎذا ﻳﻤﻜﻨﻚ
أن ﺗﻔﻌﻞ
ﻟﺘﻜﻮن
أﻓﻀﻞ؟

 ﻻ ﻧﺮﻳﺪ وﻻ، ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮء
 وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا ﺗﻤﻜﻨﺖ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ أي ﺷﺨﺺ
، ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪث إﱃ ﺷﺨﺺ ﺗﺜﻖ ﺑﻪ رﺑﻤﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ أوﺻﺪﻳﻖ
 ﺗﻐﺘﻨﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺗﺘﻨﻔﺲ و ﺗﺤﻜﻲ ﻣﺎ، رﺑﻤﺎ ﻣﻌﻠﻢ
 و ﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺗﺘﺴﺎءل ﻣﺎذا ﺗﺤﺘﺎج، ﺑﺪاﺧﻠﻚ
وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ
QUÈ POTS FER PER ESTAR MILLOR?
De vegades quan ens sentim malament no volem o podem parlar amb
ningú, tot i això, si aconsegueixes parlar amb algú de confiança
(potser la família o alguna amic/ga, potser algun educador/a)
aprofita per desfogar-te, explicar com et sents, què necessites,
com et poden ajudar en aquest moment que estàs vivint tots
aquests sentiments.

اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻮﺟﺪ أﺷﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺔ
: ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺪ ﺗﺼﺪﻣﻚ أو ﺗﻔﺎﺟﺌﻚ

.( رﺟﻞ-  رﺟﻞ،  اﻣﺮأة- ﻳﻮﺟﺪ أزواج ﻣﺜﻠﻴﻴﻦ )اﻣﺮأة
ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻨﺎس اﻟﻜﻼب واﻟﻘﻄﻂ وﺣﻴﻮاﻧﺎت أﺧﺮى
وﻳﻌﺘﻨﻮن ﺑﻬﺎ
 ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺄﻛﻠﻮن، اﻟﻄﻌﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ
اﻟﻜﺜﻴﺮﻣﻦاﻟﺨﺒﺰوﺳﻴﺴﺘﻐﺮق اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻌﺘﺎد
ﻋﻠﻴﻪ
 ﻳﻤﻜﻨﻚ، اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر واﻟﺸﺒﺎب أﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎواة
إﺑﺪاء رأﻳﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺒﺎر
.ﻫﻨﺎك رﺟﺎل ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻌﺮ ﻃﻮﻳﻞ وﻳﻀﻌﻮن أوﺷﺎم
DIFERÈNCIES CULTURALS I RELIGIOSES
És normal que hi hagi coses de la cultura catalana que et xoquin o et
sorprenguis, per exemple:
1- hi ha parelles homosexuals (dona-dona, home-home)
2- les persones tenen i cuiden els gossos, els gats i la resta d’animals
3- el menjar és molt diferent, no mengen gaire pa i tardaràs un temps a
acostumar-t'hi
4- les relacions entre grans i joves són més igualitàries, pots donar la teva
opinió igual que els adults
5- hi ha molta llibertat per consumir alcohol i tabac (al carrer, als bars...)

اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻻ ﻳُﺤﺮم ﻋﲆ اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء ارﺗﺪاء اﻟﻤﻼﺑﺲ
ﻳُﻈﻬﺮن أرﺟﻠﻬﻦ ﻳﻀﻌﻦ ﺛﻘﺐ
اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎه وﻳﻼﻣﺴﻮن
ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻄﺮق ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
ﻳﻮﺟﺪ رﺟﺎل ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻌﺮ ﻃﻮﻳﻞ وﻳﻀﻌﻮن أوﺷﺎم
ﻫﻨﺎ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻟﺪﻳﻬﻦ أﺻﺪﻗﺎء واﻷوﻻد ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺻﺪﻳﻘﺎت
DIFERÈNCIES CULTURALS I
RELIGIOSES
6- les noies i dones no tenen
prohibicions a l'hora de vestirse (ensenyen les cames, es posen
piercings...)
7- les persones pel carrer es
fan petons a la boca i es toquen
de maneres que al Marroc no
estaria ben vist
8- hi ha homes que tenen el
cabell llarg, porten
tatuatges...
9- aquí les noies tenen amics i
els nois tenen amigues

اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
 ﺳﺘﺮى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ:اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﻬﻞ
 وﺳﺘﺸﻌﺮ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ، اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ وﻻ ﺗﺤﺒﻬﺎ
 وﻫﻨﺎك ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻴﻦ، ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻟﺔ
وﻣﻌﻬﻢ ﻟﻦ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ،ﻟﻦ ﻳﻌﺎﻣﻠﻮك ﺟﻴﺪا
 ﻛﻞ ﻫﺬا ﺳﻴﺸﻌﺮك ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ وﻟﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ.ﺟﻴﺪة
 ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺘﺠﺪ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ.اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻴﺌﺔ اﺑﺤﺚ، ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ
.ﻋﻨﻬﻢ وﺳﻴﺴﺎﻋﺪوﻧﻚ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ وﻫﺬا ﺳﻮف
 ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺎج ﻓﻴﻪ إﱃ، ﻳﺮﺑﻜﻚ أﺣﻴﺎﻧﺎ
 ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ زﻣﻼﺋﻚ، اﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻪ
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ
LA VIDA ALS CENTRES
Viure en un centre no és fàcil: veuràs moltes normes que no entens i no
t'agraden, sentiràs que de vegades no són justes, hi ha educadors que tenen
conductes racistes i amb els que no et sentiràs ben tractada. Tot això
segurament t'enfadarà i no sabràs com expressar-ho. També et trobaràs educadors
que et voldran ajudar, així que quan estiguis malament busca'ls perquè
t'ajudin. Al centre no tindràs intimitat i de vegades això t'agobiarà, a la
vegada quan necessitis suport en tindràs molt, ja que els companys/es es
converteixen en la teva família.

اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ

La vida als centres
El menjar que trobaràs
als centres és molt
diferent i segurament
no t'agradarà. Així
mateix, és possible
que no et deixin
menjar amb les mans.
Alguns educadors no et
deixaran parlar en la
teva
llengua
quan
estiguis
davant
d'ells. Això ho fan
perquè
volen
participar
de
les
converses, però de
vegades
et
pot
molestar perquè tu
necessites parlar amb
els teus companys en
la teva llengua.

اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺘﺠﺪه ﻓﻲ
اﻟﻤﺮاﻛﺰﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ورﺑﻤﺎ ﻟﻦ
 ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺴﻤﺤﻮن.ﻳﻌﺠﺒﻚ
ﻟﻚ ﺑﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﺑﻳﺪﻳﻚ.
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺤﻮا ﻟﻚ
 ﻳﻔﻌﻠﻮا،ﺑﺎﻟﺘﺤﺪث ﺑﻠﻐﺘﻚ
ﻫﺬا ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
 وﻟﻜﻦ ﻓﻲ،ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻗﺪ ﻳﺰﻋﺠﻚ
ﻫﺬا ﻷﻧﻚ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺘﺤﺪث
ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ﺑﻠﻐﺘﻚ

اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
 ﻣﺜﻞ ﺧﺼﻢ،  ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻚ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻗﺐ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺮق اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻛﺜﻴﺮًا ﻓﻲ،ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺼﺮوﻓﻚ اﻟﺨﺎص
،  ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻃﺮدك ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ وﺗﺮﻛﻚ دون أي ﻣﺴﺎﻋﺪة18 ﺳﻦ
ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﺗﺤﺎول ﻓﻌﻞ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ
.ﻣﻨﻚ رﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن
 ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻻ ﻳﺄﺧﺬون، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬون ﻗﺮارا ﺑﺸﺄﻧﻚ
 ﻫﺬا ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﻌﻠﻚ ﻏﺎﺿﺒﺎ وﻣﺤﺒﻄﺎ.رأﻳﻚ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر،
ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرك أن اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﻴﺲ
 ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻨﻔﺬون ﻗﺮارات، ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﲆ ﻗﺮاراﺗﻬﻢ
 وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ داﺋﻤﺎ اﺗﺨﺎذ،أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ ذوي ﻗﻴﺎدة ﻋﻠﻴﺎ
 وﺗﺬﻛﺮ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻃﻴﺒﻴﻦ.اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻴﻬﺎ
 اﺑﺤﺚ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﻢ، ﺳﻴﻬﺘﻤﻮن ﺑﻚ
La vida als centres
Quan no compleixes les normes et sancionen amb conseqüències, com treure part
de la paga. Quan incompleixes molt les normes als 18 anys et poden expulsar del
centre i deixar-te sense cap ajuda, per això és important que tot i que de
vegades és difícil, intentis fer les coses com et demanen.
Quan ells prenen una decisió sobre tu, molt sovint la teva opinió no es tindrà
en compte. Això és possible que t’enfadi i et frustri.
Has de tenir en compte que els educadors no tenen tot el poder sobre el que
fan, ja que depenen d’altra gent que mana més i no sempre poden prendre les
decisions que voldrien. I recorda que hi ha educadors que són amables i que et
cuidaran, busca’ls quan els necessitis.

ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪا أن ﺗﺤﺎول ﺟﺎﻫﺪا ﺗﻌﻠﻢ
اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺔ
 ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﲆ، واﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
 وﻓﻬﻢ اﻟﺪورات،اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﲆ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
És molt important que t’esforcis per aprendre l’idioma aviat: tant el català
com el castellà, per a poder relacionar-te, entendre i accedir als cursos i a
una feina en un futur.

ﺗﻮﺛﻴﻖ
، إذا أﺗﻴﺖ ﺑﺪون ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ وﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب
 ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﲆ.ﻓﺴﺘﻜﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﺑﻄﺄ ﺑﻜﺜﻴﺮ
 إذا. وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
 ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ، ﻓﺴﻴﻜﻮن اﻹﺟﺮاء أﺳﺮع، أﺣﻀﺮﺗﻬﻢ ﻣﻌﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻚ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺈذنDGAIA و
ﻫﻨﺎك ﻃﺮق أﺧﺮى ﻹﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺪون ﺟﻮاز
 ﻳﺼﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺒﺎب.ﺳﻔﺮ رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﺑﺪون ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ أو ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺨﺸﻮن أن ﻳﺘﻢ
، ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﺑﻤﺠﺮد وﺻﻮﻟﻬﻢ إﱃ اﻷراﺿﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﻇﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺑﺪون وﺛﺎﺋﻖ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ
DOCUMENTACIÓ
Si has vingut sense passaport i el carnet de identitat del Marroc, el procés
serà molt més lent. La documentació depèn del consulat i del govern marroquí,
i és un procés llarg. Si els has portat amb tu, el procediment serà més
ràpid: el centre et podrà empadronar i tramitar la residència amb el permís
de la DGAIA. Hi ha maneres de tramitar la residència sense el passaport, tot
i que és molt difícil.
La majoria de joves arriben sense passaport ni carnet d’identitat perquè
tenen por que els deportin una vegada arribin a territori espanyol, per això
la majoria està molt temps sense la documentació arreglada.

ﺗﻮﺛﻴﻖ
ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﺜﻴ ًﺮا ﻣﻦ
 وﻫﻲ إﺣﺪى، ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
أﻛﺜﺮاﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻘﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
،ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ أوراﻗﻚ ﻣﻦاﻟﻤﺮﻛز
ﺳﻮف ﻳﻤﻨﺤﻮﻧﻚ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﻻ
 وﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻚ، ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
 ﻟﺘﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ،اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ
ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆإﻗﺎﻣﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ
 إن ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺬه.ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
 ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻛﺎرﻳﺘﺎس واﻟﺼﻠﻴﺐ.اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ
اﻷﺣﻤﺮ ﻣﺤﺎﻣﻮن ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﺣﻴﺚ
 اﻟﺬﻫﺎب18 ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻲ ﺳﻦ
 ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻫﺬا،ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
 اﻟﺴﻦDGAIA ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

Així que és natural que
pateixis molt per aquest
tema, que sigui un dels
temes que et preocupin més.
Quan
t’arreglen
la
documentació
des
del
centre, et donaran un
permís de residència que no
t’autoritza a treballar, i
hauràs de buscar un precontracte de treball per a
demanar
el
permís
de
treball. Aconseguir això no
és tan fàcil.
A Càritas i la Creu Roja hi
ha advocats especialitzats
on hauràs d’anar a buscar
ajuda a partir dels 18
anys, ja que a partir de la
majoria d’edat la DGAIA ja
no es fa càrrec d’aquest
tema.

ﻳﻌﻜﺲ

 ﻟﻘﺪ ﻣﺮرت ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻬﺠﺮة:ﻓﻜﺮ ﻓﻲ أﻫﺪاﻓﻚ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺣﻴﺎة وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ)اﻟﺪراﺳﺔ
 وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ، واﻟﻌﻤﻞ
(… وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ، واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﺳﺘﺠﺪ
.اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻷﺷﺨﺎص واﻷوﻗﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ
اﻟﻤﻬﻢ أﻻ ﺗﻨﺴﻰ أﺑﺪا ﻣﺎﻫﻲ أﻫﺪاﻓﻚ وﻃﺮﻳﻘﻚ
،  ﺗﺬﻛﺮ أﻧﻚ ﺗﻌﺮف ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ،إﱃ أن ﺗﻜﻮن أﻓﻀﻞ
وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺳﻴﺨﺒﺮك ﺑﻌﺾ
،اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺄﺷﻴﺎء ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ
إﺳﺘﻤﻊ ﻟﻨﻔﺴﻚ وﻻ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ
 أﻫﺪاف دﻓﻌﺘﻚ4  أو3  أﻛﺘﺐ.ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ
إﱃاﻟﺘﺮﺣﻴﻞ
-

REFLEXIONA
Reflexiona sobre els
teus objectius: Has
fet
un
procés
migratori per a tenir
una millor vida i
futur
(estudiar,
treballar, ajudar a la
teva
família,
allunyar-te
dels
problemes de la teva
família, etc). En el
temps que estaràs aquí
et trobaràs problemes,
persones i moments
difícils. És important
que no oblidis mai
quins són els teus
objectius, el teu camí
per
estar
millor.
Recorda que tu saps el
que vols, i de vegades
algunes persones et
diran coses que van en
contra del que tu
vols. Escola’t a tu i
no escoltis a qui no
et vol ajudar. Escriu
aquí 3 o 4 objectius
que t’han fet decidir
a migrar.

وداﻋﺎ

ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ
اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ ﺑﻬﺎ  ،وأن
ﺗﻜﻮن ﻗﺪ
ﺧﺪﻣﺘﻚ ﺟﻴﺪا وأﻧﻚ
أﺧﺬﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر .ﻟﻢ
ﻧﺤﺼﻞ ﻋﲆ
ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢ ﻛﻴﻒ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺘﻨﺎ ﻫﻨﺎ.
ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﺗﻜﻮﻧﻮا
ﺑﺨﻴﺮوﺗﻤﺮوا ﺑﺄﻓﻀﻞ
اﻷوﻗﺎت
اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن :ﻣﺼﻄﻔﻰ.
وﻋﺰﻳﺰة وﻣﺤﻤﺪ وزﻳﻨﺐ

اﻟﺘﻌﺎون :ﻧﻮرﻳﺎ راﻣﻮس ﺟﻴﻠﻲ )ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺪﻟﻴﻞ(
)وﺑﻴﺘﺮا ﻓﻼﺳﻤﺎن )اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر
 Alt Empordà.وﻣﻘﺎﻃﻌةDipSalutﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ :ﻣﺠﻠﺲ
وﻣﻄﻌﻢ ﻻ ﻣﺎرﻣﻴﺘﺎ.

ADÉU
Esperem que us hagi agradat,
que us hagi servit i que ho
tingueu en compte. Nosaltres
no vam tenir aquesta ajuda, i
fer la guia ens ha servit per
veure i entendre com ha sigut
el nostre procés aquí. Esperem
que estigueu bé i que ho
passeu el millor possible.
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