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           خريطة التفيا

نظام الدولة:  جمهورية برملانية

 املساحة:  589 64 كم2

 إجاميل طول الحدود الوطنية:  1862 كم

 طول الخط الساحيل لالتفيا ودول البلطيق:  494 كم

 الدول املجاورة:  التفيا لديها حدود برية مع استونيا يف الشامل وروسيا يف الرشق وروسيا البيضاء يف الجنوب
الرشقي وليتوانيا يف الجنوب

عاصمة الدولة:  ريجا

 التقسيم اإلقليمي اإلداري:  منذ 1 يوليه 2009، تضم التفيا 109 إقليامً و9 مدن بالنظام الجمهوري )ريجا وداوغاف
ويكاب ويلغافا وجورماال ويابايا ورويزكن وفاملريا وفيتسبيلس(و

  أقاليم التفيا الثقافية:  كورزيم، زميغال، فيدزيم، اتغال

 املدن الكربى:  ريجا، داوغاف، يابايا، يلغافا، جورماال، فيتسبيلس

 الرقم الدويل:  371+

العملة:  اليورو

اللغة الرسمية: الالتفية

لغات أخرى ميكن استخدامها يف التواصل: الروسية واإلنجليزية

 عدد السكان:  )2015( 100 986 1

 الرتكيبة العرقية: سكان التفيا %61.8، والروس %25.6، وسكان روسيا البيضاء %3.4، واألوكرانيني %2.3، والبولنديني
%2.1، وإجاميل الجنسيات األخرى %4.8 )2016( ى

      علم التفيا الوطني

     شعار التفيا

معلومات عامة حول التفيا 1
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2 وثائق الهوية الشخصية يف التفيا
 )ID( تشمل وثائق الهوية الشخصية يف التفيا جواز السفر والبطاقة الشخصية

خالل اجراءات اللجوء، يستلم الالجيء بطاقة شخصية خاصة بطالب اللجوء.

يستلم الالجئني وثيقة سفر ورخصة اقامة.

يستلم األشخاص من ذوي األوضاع البديلة وثيقة سفر )تشري إىل الحالة البديلة( ورخصة اقامة.

www.pmlp.gov.lv يوجد املزيد من املعلومات يف

الحقوق والواجبات واملسؤولية لسكان التفيا 3
 تدرك وتحمي دولة التفيا حقوق االنسان األساسية والحريات  وهي منصوص عليها يف دستور التفيا
 ويف القوانني املعمول بها  جميع الناس سواسية أمام القانون واملحاكم ويتمتعون بنفس الحقوق

التي يحميها القانون و

 ستنظر املحكمة يف القضايا بغض النظر عن أصل والوضع املايل واالجتامعي والساللة أو الجنسية
 والجنس و لتعليم واللغة وامليول تجاه الدين نوعية وطبيعة الوظيفة ومكان االقامة أو اآلراء

السياسية أو غريها للشخص  و

كل إنسان عليه واجب تجاه احرتام ومراعاة حقوق وحرية بقية الناس  و

 االنصياع للقانون

لتجنب املواقف الصعبة يجب عىل االنسان مراعاة النظام العام: و  

ال تخالف القانون )عىل سبيل املثال، أنظمة املرور عىل الطرق(؛ د

ال تستخدم اجراءات العقاب البدين املحظور قانوناً بعائلتك )عىل سبيل املثال، جلد األطفال أو إهانة احد أفراد العائلة(؛ د

ال تترصف بصخب يف األماكن العامة وال تزعج بقية الناس وال تترصف بعدائية تجاه بقية الناس؛

حافظ عىل النظام ونظافة البيئة؛

 ال ترشب الخمور وال تدخن يف األماكن العامة؛

يجب استخراج ترخيص المتالك أسلحة نارية؛

راعي أوقات السكينة ليالً؛ من 23 م حتى 6 ص ال تترصف بصخب أو تستمع إىل املوسيقى املرتفعة وتؤرق النامئني يف هدوء.















يضمن قانون العمل أن يحظى كل شخص بحقوق متساوية يف العمل يف ظروف عمل صحية وعادلة وآمنة فضالً عن سداد
راتب العمل.

  ينص قانون "الضامن االجتامعي" عىل حظر املعاملة التمييزية املستندة عىل ساللة الشخص ولونه ونوعه وعمره وإعاقته وحالته
الصحية وإعتقاده الديني أو السيايس واصله القومي أو االجتامعي ووضعه املايل أو حالته االجتامعية.

لدى كل شخص الحق للحصول عىل املنتجات والخدمات، عىل سبيل املثال، االنضامم إىل املؤسسات واملنشآت
والبنوك الالزمة الخ.
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العطالت الرسمية 4
و1 يناير – عيد رأس السنة

عيد الفصح – أول جمعة وأحد وإثنني يف الصيف بعد إكتامل القمر

و1 مايو – عيد العامل  يوم انعقاد الجمعية الدستورية لجمهورية التفيا

و4 مايو – يوم اعالن وثيقة استقالل جمهورية التفيا

 و23–24 يونيو – ليلة منتصف الصيف وعيد منتصف الصيف )االنقالب الصيفي( و

 و18 نوفمرب – يوم اعالن جمهورية التفيا

و24–26 ديسمرب – الكريسامس )االنقالب الشتوي( و

و31 ديسمرب – آخر يوم يف العام الحايل

تغلق جميع البنوك ومؤسسات البلدية واملكاتب االدارية بالدولة يف هذه االيام  و

تاريخ التفيا 5
كان اإلقليم بالقرب من بحر البلطيق مأهوالً لفرتة ترجع إىل 2000 عاماً قبل امليالد

عندما استقر بها قبائل من الصيادين والقناصني – سكان التفيا االصليني والكروانيني 
 ،وسكان البلطيق القدماء  سكنت قبائل البطريق إقليم كبري نسبياً بالقرب من بحر البلطيق 

مبا يف ذلك روسيا البيضاء وأيضا جزء من اإلقليم الرويس  ظهرت كالً من اللغة الالتفية 
واللتوانية فقط حوايل القرن ال16 مع االمتزاج باللغات البلطيقية  و 

يف 1201 – غزا الصليبيون األملان التفيا، بقيادة االسقف ألربت؛ تأسيس العاصمة ريجا  و

يف 1282 – انضمت ريجا إىل الرابطة الهانزية – وهي أهم إتحاد أورويب يف ذلك
الوقت  إمتد الحكم األملاين ألكرث من 700 عام  و 

يف 1561 – غزت بولندا التفيا وحظي املذهب الكاثولييك بدور سيادي جديد يف الدولة  و

يف 1629 – استولت السويد عىل جزء من التفيا، مبا فيها ريجا وأصبحت ريجا واحدة من أهم املدن السويدية  و

القرن 18 اكتسبت التفيا سيادتها عن طريق روسيا القيرصية  و

 و1918 – أعلنت التفيا استقاللها يف 81 نوفمرب 1918 والتي استمرت فقط ألكرث قليالً من 20 عاماً حتى الحرب العاملية الثانية
عندما احتلها االتحاد السوفيتي يف 1940  و

و1941–1945  الحرب العاملية الثانية يف اقليم التفيا  و

 و1991 – بانهيار االتحاد السوفيتي، استعادت التفيا هي وبقية دول البلطيق األخرى )استونيا وليتوانيا( استقاللهم بعد احتالل
دام 50 عاماً  رجعت التفيا مرة أخرى إىل القيم الدميقراطية واقتصاديات السوق وإىل القيم األوروبية األخرى أيضا  و

يف 2004 – انضمت التفيا إىل الناتو يف 29 مارس  و

و2004 – أصبحت التفيا دولة عضو يف االتحاد األورويب يف 1 مايو  و

يف 2007 – انضمت التفيا إىل اتفاقية شنغن يف 21 ديسمرب  و

يف 2014 – اقرار اليورو كالعملة الوحيدة للتداول  و
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حقوق وواجبات طالب اللجوء 6
الحقوق: و

تقديم طلب وتوفري تفسري خالل املقابلة بلغة يتمكن  اآلخرون من فهمه / فهمها والتي
يستطيع  هو/هي من التواصل بها  عند الرضورة، سيستعني حرس حدود الدولة مبرتجم 

فوري والذي سيتم دفع مستحقاته من أموال ميزانية الدولة املقررة لهذه األغراض؛ و 

استالم معلومات من حرس حدود الدولة ومكتب املواطنة وشؤون الهجرة فيام يتعلق
بإجراءات اللجوء وحقه أو حقها خالل هذه االجراءات وكفاءة املؤسسات املعنية 

بإجراءات اللجوء  طالب اللجوء لديه الحق يف استالم هذه املعلومات بلغة ميكنه 
أو ميكنها فهمها وبلغة ميكه أو ميكنها التواصل بها؛ و 

 طلب شخص للحصول عىل املساعدة القانونية باستخدام ماله أو مالها الخاص  إذا مل يكن لدى طالب اللجوء ماٍل 
 كاٍف، فإن لديه أو لديها الحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية التي كفلتها الدولة بالقدر وتبعا لإلجراءات املنصوص

عليها يف قانون املساعدة القانونية املكفول عن طريق الدولة؛ و

 تكون عىل علم بالوثائق املوجودة مبلفه او ملفها، إال يف الحاالت التي يكون فيها االفصاح عن تلك املعلومات ميس
 املصالح لوطنية لالتفيا أو ميس سالمة األشخاص الذين يقدمون املعلومات او سالمة األشخاص الذين تتعلق بهم هذه

املعلومات أو التي قد تؤثر عىل أنشطة التحقيق للمؤسسات املعنية بإجراءات اللجوء والتي تتعلق بفحص الطلب؛ و

 استالم تفسري لقرار من مكتب اللحوء وإجراءات االستئناف بلغة يجب أن يفهمها هو أو تفهمها هي و التي ميكنه أو ميكنها
 التواصل بها، إال يف حالة أن يكون طالب اللجوء ممثالً بشخص مخول أو يكوىن هو او هي معها من يعاونها قانونياً بشكل

مجاين؛ و

استالم معاونة طبية عاجلة ورعاية صحية اولية ممولة من أموال الدولة؛ و

 التواصل مع األقارب، ومع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أو غريها من املنظامت التي تقدم املشورة
القانونية أو أي نوع آخر من أنواع املشورة لطالبي اللجوء؛ و

 إذا مل يكن لدى الشخص ما يكفي من املوارد لضامن توفري ظروف سكن مناسبة لحالته الصحية، وال يستطيع توفري سكن
أثناء إجراءات اللجوء، سيقوم مكتب املواطنة وشؤون الهجرة بإيواء طالب اللجوء يف أحد مراكز اإلقامة  و



 
 


 
 
 


 
 


 
 


 
 




 


الواجبات: و

 التعاون مع حرس حدود الدولة حتى ميكنهم أخذ بصامت أصابعه أو أصابعها والصور وتعريفه أو تعريفها مبكتب اللجوء
وأيضا بالنسبة للمؤسسات األخرى املعنية بإجراءات اللجوء؛ و

االشرتاك يف املقابالت وتوفري كل املعلومات بنفسك حتى إذا كان الشخص املخول مشرتك يف هذه املقابالت؛ و

تأدية االختبارات الصحية لصالح الصحة العامة؛ و

 عند االقامة يف مراكز اإلقامة الخاصة بطالبي اللجوء، راعي القواعد الداخلية املعمول بها القواعد الداخلية ملركز االقامة
الخاصة بطالبي اللجوء تم اقرارها عن طريق مجلس الوزراء؛ و

 االشرتاك يف أنشطة تكاملية – دورات لغة ودورات متهيدية حول الدولة وأيضا التعاون مع طاقم فريق الدعم واملستشار
املهني  و



 






 


 وفًقا للرشوط املنصوص عليها يف القانون، ميكن أن تستغرق إجراءات اللجوء مدة تصل إىل 15 شهرًا  ويتم تقييم كل طلب
 من طلبات اللجوء عىل حدة بشكل موضوعي ومنصف، وذلك باستخدام معلومات دقيقة ومحّدثة حول األوضاع يف البلد األم

 لطالب اللجوء، وإذا لزم األمر، ميكن استخدام معلومات عن الدول التي سافر إليها طالب اللجوء  يتم الحصول عىل املعلومات
 من مصادر مختلفة، عىل سبيل املثال، مكتب دعم اللجوء األورويب، واملفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

واملنظامت الدولية املعنية بحقوق اإلنسان  و
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الرعاية الصحية 7
بالنظر إىل احتياجات االستقبال الخاصة، يحق لطالبي اللجوء تلقي العالج الطبي يف حاالت

الطوارئ، والرعاية الطبية األولية، والرعاية النفسية يف املستشفيات والعيادات الخارجية 
يف حالة اإلصابة باضطراب عقيل خطري، فضالً عن العالج الطبي للقارصين إذا كان منع 
هذا العالج قد يسبب رضًرا لصحة الطفل ومنوه – وكل ذلك منصوص عليه يف القانون 

  وممول من أموال الدولة  لتلقي العالج الطبي الالزم وفًقا للحدود واإلجراءات املنصوص 
عليها يف القانون، يتعني عىل طالب اللجوء االتصال بأحد املوظفني يف مركز اإلقامة  و

بعد اتخاذ القرار مبنح الحامية، يتم إضافة الشخص لنظام الرعاية الصحية املوحد يف التفيا  و

يف التفيا، فإن خدمات الرعاية الصحية التي متولها الدولة ميكن أن يحصل عليها الالجئني وذوي الحاالت البديلة أيضا  و

تنقسم الرعاية الصحية كام ييل: و 

و1مساعدة طبية عاجلة – مرض أو إصابة فجائية والتي تضع حياة املرء يف خطر  و

يف التفيا، للحصول عىل مساعدة طبية عاجلة، اتصل ب 112 أو 113! وو 

 و2 الرعاية الصحية األولية – عىل هذا الصعيد فإن املريض يحظى بأول تواصل مع مقدم الرعاية الصحية  تغطي وزارة الداخلية
رسوم خدمات الرعاية الطبية األولية التي يستفيد منها طالبو اللجوء  و

 يتم توفري الرعاية الصحية عن طريق أطباء األرسة وأطباء األطفال واملمرضات واملساعدين الطبيني والقابالت وأطباء األسنان 
 ميكن لطبيب األرسة مع املمرضة املرخصة أو املعاون الطبي املرخص أن يوفروا الرعاية الصحية سواء مبكان تواجد الطبيب

 املهني أو مبكان املريض  ميكن للشخص صاحب ترخيص االقامة املؤقت أن يختار بحرية من يرتدد عليه من أطباء األرسة أو من
اإلخصائيني  و

 للتسجيل مع طبيب األرسة، يجب عىل الشخص هو والطبيب كتابة وثيقة من نسختني  إذا مل يكن الشخص راضيا عن طبيب
األرسة الخاص به أو بها، ميكنه أو ميكنها يف أي وقت التسجيل مع طبيب آخر  و

 يستطيع جميع األطباء تقريبًا يف التفيا تقديم االستشارات بلغة أجنبية )الروسية واإلنجليزية( ولكن من األفضل أن تتأكد من ذلك
قبل التسجيل مع الطبيب! و

 الطبيب مع التسجيل قبل ذلك من تتأكد أن! 

 يف التفيا خدمات الرعاية الصحية يتم توفريها من خالل الدولة والبلدية واملؤسسات الخاصة )املراكز الصحية والعيادات
الخارجية واملستشفيات وعيادات االطباء الخاصة(  و

 قبل الذهاب إىل الطبيب للحصول عىل الرعاية الصحية املمولة عن طريق الدولة من خالل دفع فقط رسم املريض، ميكنك
 معرفة أوالً ما إذا كان هذا الطبيب أو املؤسسة الطبية تقدم عالجاً مموالً عن طريق ميزانية الدولة عرب االتصال بالرقم املجاين

80001234 ميكن معرفة املزيد من املعلومات عن طريق زيارة: و
 www.vmnvd.gov.lv  

الحصول عىل الرعاية الصحية
 تتوفر يف التفيا الرعاية الصحية يف كل بلدية  تتوفر الرعاية الصحية الثانوية أو الرعاية الصحية العالية التخصص بصفة عامة يف

أكرب مدن التفيا  و
 http://www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi/veselibas-aprupe-slimnica

رشاء األدوية
 ميكن رشاء األدوية من الصيدليات  ستحتاج إىل روشيتة الطبيب للحصول عىل بعض األدوية ولكن توجد ايضا األدوية دون

الحاجة للروشيتة الطبية  قبل رشاء أي دواء، يجب استشارة الطبيب أو الصيديل )الشخص الذي يعمل بالصيدلية(  و
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الرعاية الصحية لالطفال
تقع اكرب املؤسسات الطبية املتخصصة املتعددة الخدمات الخاصة باألطفال يف ريجا   مستشفى لألطفال يف

Gaiļezers (www.bkus.lv) ومستشفى يف Torņakalns

حقوق املريض
 للمريض الحق يف ان يحصل عىل تشخيص لحالته أو لحالتها، خطة الفحص أو العالج الطبي وأيضا طرق العالج األخرى

 والتحذيرات والعمليات العالجية  للمريض الحق يف الرفض الجزيئ أو الكيل ألي فحص معروض عليه أو أي عالج طبي عن
(www.vi.gov.lv( طريق إقرار كتايب موقع منه أو منها  ميكن توجيه أي شكوى ضد نوعية الرعاية الطبية إىل التفتيش الصحي

 جميع املقيمني يف التفيا لديهم الحق يف الحصول عىل استشارة طبية مجانية بالهاتف، بغض النظر عن حاالتهم، باللغة
( هذه الخدمة وهي موجودة يف أيام العمل من الساعة  الالتفية واالنجليزية والروسية  تقدم الخدمات الصحية الوطنية )

 17.00 وحتى الساعة 8.00 ويف أيام العطالت األسبوعية والعطالت الرسمية – 24 ساعة يومياً  للحصول عىل هذه الخدمة، يرجى
  االتصال 66016001

 للمزيد من املعلومات حول الرعاية الصحية يف التفيا والتي ميكن الحصول عليها عرب الخدمات الصحية الوطنية
  يرجى االتصال 80001234 بأيام العمل من 8.30 حتى 17.00 أو عن طريق الكتابة إىل

nvd@vmnvd.gov.lv

شبكة الضامن االجتامعي يف التفيا 8
  الضامن االجتامعي تعني سلسلة من اإلجراءات )النظام( والتي تضمن الحامية

  االجتامعية من قبل الدولة عند الفقر أو الشيخوخة أو االعاقة او البطالة أو أي من
  الحاالت االخرى  يتألف الضامن االجتامعي عادة من ثالثة أنظمة أساسية: نظام التأمني

االجتامعي ونظام الحفاظ عىل الدخل )عادة من البدالت املمولة من الدولة والبلدية
املؤسسات الخاصة( والخدمات االجتامعية  يوجد بأسفل رشح للخدمات والبدالت 

املضمونة التمويل عن طريق الدولة  و 

طالبي اللجوء، حتى يتم اصدار قرار بشأن منح حالة اللجوء أو الوضع البديل، فإن
طالبي اللجوء سيحصلون عىل بدل يومي والذي يجب استخدامه لرشاء طعامهم اليومي 

واحتياجاتهم من املنتجات الصحية  خالل اجراءات اللجوء، يتم تسكني طالبي اللجوء 
داخل مراكز طالبي اللجوء حيث يتم ضامن توفر جميع مقومات الحياة الرضورية  و 

الالجئون واألشخاص أصحاب الحاالت البديلة و
 بعد الحصول عىل وضع اللجوء والحامية التابعة، سيحصل األشخاص عىل بدل يغطي تكاليف اإلقامة يف جمهورية التفيا  يف
 حالة منح وضع اللجوء لعائلة، سيحصل الشخص املسؤول عن العائلة )بغض النظر عن وضعه( عىل بدل قدره 139.00 يورو،

 وسيحصل كل فرد من أفراد العائلة اآلخرين عىل بدل قدره 97.00 يورو  يحدد الزوجان باالتفاق املتبادل يف طلبهم املقدم إىل
 أي منهام سيحصل عىل بدل إقامة بقيمة 139.00 يورو، وأي منهام سيحصل عىل بدل )PMLP( مكتب املواطنة وشؤون الهجرة

 بقيمة 97.00 يورو  يف بداية كل شهر حتى اليوم العارش منه، يتم تحويل بدل اإلقامة إىل حساب مؤسسة االئتامن الذي سّجله
الشخص يف الطلب املقدم  و

 يبلغ مبلغ البدل للقارص غري املصحوب 97.00 يورو، وسيتم تحويله للممثل القانوين للقارص  ميكن التقدم للحصول عىل هذه
(  ملشاهدة املزيد من املعلومات: و البدالت من مكتب املواطنة وشؤون الهجرة )

www.pmlp.gov.lv
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يعتمد منح الخدمات والبدالت االجتامعية املمنوحة من الدولة عىل التأمني الخاص للشخص  وكالة التأمني
( هي مؤسسة تضمن منح معاشات التأمني االجتامعي الحكومي وبدالت  االجتامعي الحكومي )

األرسة واألطفال وإعانات البطالة والتعويضات  و 
www.vsaa.gov.lv

الشخص املؤمن اجتامعياً تعني الشخص املعني أو الذي كان معيناً والذي تم دفع له اشرتاكات التأمني
االلزامي الحكومي )الرضائب(  و 

الشخص غري املؤمن اجتامعياً يعني الشخص الذي مل يعني قط  والذي مل يتم دفع له اشرتاكات التأمني
االلزامي الحكومي )الرضائب(  و 

  الخدمات واإلعانات الحكومية املضمونة للشخص املؤمن اجتامعياً
صاحب ترصيح االقامة الدائم – الشخص الحاصل عىل وضع اللجوء:

الحاصل عىل وضع اللجوء: و

إعانة الوالدة )دفعة واحدة( – 421.17 يورو عن كل طفل. و

 إعانة لرعاية الطفل )حتى بلوغ الطفل عمر 1.5 سنة( – 171.00 يورو شهريًا. من سن 1.5 سنة إىل سنتني – 42.69 يورو
شهريًا. و

تتكفل الدولة بدفع اشرتاكات الضامن االجتامعي للوالد الراعي للطفل حتى بلوغه عمر سنة ونصف  و

 اإلعانة الحكومية لألرسة )تزداد مع كل طفل جديد( – تبلغ اإلعانة 11.38 يورو ألول طفل يف األرسة؛ وتصل إىل 22.76 يورو
للطفل الثاين، و34.14 يورو للطفل الثالث، و50.07 شهريًا للطفل الرابع  و

كام توجد أيًضا إعانة رعاية الطفل املعاق وبدل الضامن االجتامعي الحكومي. و

( وتحصل عىل استشارات بشأن البحث  ميكنك الحصول عىل وضع الشخص غري العامل من وكالة التوظيف الحكومية )
 عن عمل وتحرض الدورات التي تقدمها وكالة التوظيف الحكومية مجانًا  الرابط: و

www.nva.gov.lv

 الخدمات واإلعانات الحكومية املضمونة للشخص املؤمن اجتامعياً صاحب ترصيح االقامة الدائم – الشخص الحاصل
عىل وضع اللجوء والشخص املؤمن اجتامعًيا صاحب ترصيح اإلقامة املؤقت – الشخص الحاصل عىل وضع بديل. 

 للوالدين: إعانات األمومة وإعانات األبوة وإعانات لرعاية الطفل وإعانات الوالدين وإعانات األرسة وإعانات لرعاية الطفل
 املعوق وإعانات الدولة لألطفال الذين يعانون من مرض السيلياك وإعانات األرس البديلة والحبس وإعانات الناجني والتبني

وإعانات الجنائز  و

 للموظفني: إعانات املرض وإعانات البطالة وإعانات الجنائز ومعاش العجز  تبعاً للقانون، فإن معاش العجز ميكن ان
يحصل عليه الشخص املؤمن صاحب املدة التأمينية التي ال تقل عن 3 سنوات، إذا تم تأكيد عجزه  و

 إعانة البطالة:  حتى تتمكن من طلب إعانة البطالة، البد أن تكون قد قضيت فرتة عمل ال تقل عن 12 شهرًا خالل مدة 16
(، الرابط  شهرًا  ميكنك الحصول عىل وضع الشخص غري العامل من وكالة التوظيف الحكومية )

www.nva.gov.lv

املعاش:  معاش لكرب العمر يحق للمقيمني يف التفيا والذين تعرضوا لتأمني املعاش االلزامي الحكومي وقد 
 وصلوا إىل عمر التقاعد القانوين   من 1 يناير 2014 سيتم زيادة سن املعاش )62 عاماً( بثالثة شهور سنوياُ حتى الوصول إىل 

سن 65 عاماً يف 1 يناير 2025   الفرتة التامينية املطلوبة – 15 عاماً ولكنها ستزيد إىل 20 عاماً من 1 يناير 2025  و
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نظام املساعدة االجتامعية يف التفيا  9
رغم أنك يف وضع طالب اللجوء، ستوفر لك العديد من مؤسسات اإلدارة العامة

واملنظامت غري الحكومية أنواًعا مختلفة من الدعم  فإذا كنت تسكن يف مركز 
اإلقامة، سيقدم لك موظفو املركز خدمات دعم ومساعدات كبرية، يف إطار املوارد 

املالية التي توفرها الدولة وعن طريق استقطاب التمويل اإلضايف من خالل مرشوعات 
االتحاد األورويب  و 

تتوفر مساعدات من املنظامت غري الحكومية يف إطار العديد من الربامج، مبا يف ذلك
مرشوعات االتحاد األورويب، وتشمل املساعدات، عىل سبيل املثال، الحصول عىل 
الدعم من األخصائيني االجتامعيني واملرشدين االجتامعيني حتى تحصل عىل وضع 

اللجوء )3 أشهر يف املتوسط( وملدة 12 شهرًا بعد منح وضع اللجوء  و 

 يتوفر املزيد من املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين  باللغة الالتفية، واإلنجليزية،
والروسية، والعربية، والفرنسية، والدارية  و

 توفر الخدمة االجتامعية املساعدة االجتامعية والخدمات االجتامعية مبكان إقامة الشخص   كل بلدية يف التفيا لديها مكاتب
 الخدمات االجتامعية الخاصة بها والتي يتم توظيف االخصائيني االجتامعيني فيها  ميكنك ايجاد االخصائيني االجتامعيني يف

 مكاتب الخدمات االجتامعية والذين يقدمون لك النصيحة واملساعدة واملعاونة لحل مختلف املشاكل االجتامعية  ميكن للشخص
 زيارة مكاتب الخدمات االجتامعية بعد الحصول عىل وضع الالجيء أو الوضع البديل وبعد اعالن مكانه أو مكانها املقيمة فيه يف
بلدية معينة  تُقدم املساعدة االجتامعية والخدمات االجتامعية استناداً عىل تقييم الشخص من ناحية موارده املالية – الدخل  و

 ملزيد من املعلومات حول مكاتب الخدمات االجتامعية يف ريجا:  الرقم املجاين ملزيد من املعلومات –
80005055 

 إذا كان الالجيء أو الشخص صاحب الوضع البديل يقيم يف مدينة أخرى يف التفيا، ميكنه أو ميكنها ايجاد مكان مكاتب الخدمات
االجتامعية عىل املوقع االلكرتوين العام للمدينة  و

عميل الخدمات االجتامعية لديه الحق يف: و

 الحصول عل معلومات مجانية حول فرص الحصول عىل الخدمات االجتامعية واملساعدات االجتامعية )املساعدات املالية(
ونظام ورشوط الحصول عليها، و

الحصول عىل االستشارة املجانية من االخصايئ االجتامعي حول حل مشكلته او مشكلتها االجتامعية  و



 


عميل الخدمات االجتامعية عليه أيضا واجبات نحو: و
توفري معلومات عن نفسه، و

ينفذ اتفاقه مع االخصايئ االجتامعي حول تطوير وضعه أو وضعها االجتامعي، و

يترصف بفاعلية لزيادة دخله أو دخلها  و
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10التعليم
يف التفيا، كل مواطن له الحق يف تعليم حكومي مضمون مجاين ملراجل ماقبل املدرسة

والتعليم األسايس والتعليم الثانوي  و 

ميارس التعليم يف املنشآت الحكومية والبلدية التعليمية باللغة الالتفية  يدرس األوالد
والبنات معاً يف فصِل واحد  يوفر نظام التعليم حرية الضمري، حيث يكفل للطالب 

حرية اختيار دراسة مادة املسيحية أو األخالق، أو كليهام – املسيحية واألخالق  و 

 

تعليم ما قبل املدرسة – يف التفيا، يكون تعليم االطفال من عمر 5 – 6 سنوات باملرحلة
التحضريية لدخول املدرسة الزامياً  يتم توفري برامج تعليم مرحلة ما قبل املدرسة عن 
طريق الحكومة والبلدية وأيضا عن طريق رياض األطفال واملدارس الخاصة  يتم توفري 

تعليم ما قبل املدرسة لألطفال أصحاب االحتياجات الخاصة عن طريق مؤسسات خاصة بالتعليم ما قبل املدرسة  و 

 يف املدارس الحكومية والبلدية يف املرحلة قبل االبتدائية، يتحمل الوالدان تكاليف الوجبات املقدمة ألطفالهم إال يف الحاالت
 التي تُطبق فيها خصومات محددة  عادًة ما ترتاوح التكلفة بني 2.00 و4.00 يورو يوميًا لإلفطار، والغداء، ووجبة ما بعد الظهر 

 وهناك نفقات إضافية ينبغي أخذها يف االعتبار فيام يتعلق بالنظافة )فرشاة األسنان، واألحذية املستخدمة داخل املدارس، إىل
 غري ذلك(، واألدوات املدرسية التي يستخدمها الطفل بشكل شخيص )أدوات الرسم، وأقالم الرصاص، والورق، إىل غري ذلك( 

ميكنك االطالع عىل معلومات بشأن األدوات املدرسية الالزمة عىل صفحة الويب الخاصة باملدرسة املعنية  و

 للتسجيل يف املؤسسات التعليمية ملا قبل املدرسة، يجب عىل الوالدين زيارة الروضة أو املدرسة املختارة وتقديم نسخة من
شهادة ميالد الطفل وترصيح بيان باالقامة وجواز سفر الوالد الحايل  ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين

 www latvija lv/DzivesNotikumi/izglitiba/pieteikties-bernudarza

التعليم االسايس والثانوي

يبدأ التعليم األسايس يف التفيا بسن السابعة يف املدارس الحكومية والبلدية وأيضا يف املدارس الخاصة  و

التعليم األسايس الزامي ويستمر ملدة 9 سنوات  ميكن تحصيله يف مدارس أساسية أو مدارس ثانوية أو مؤسسات تعاميية خاصة  و

يتوفر يف التفيا نوعان من برامج التعليم الثانوي – التعليم الثانوي العام، والتعليم الثانوي املهني  و

 تهدف برامج التعليم الثانوي العام إىل التحضري للمزيد من الدراسات بالجامعة بينام تركز برامج التعليم الثانوي املهني عىل
احراز التأهيل املهني  و

 إذا كان الطفل صاحب احتياجات خاصة ميكنه / ميكنها االلتحاق مبؤسسة تعليمية خاصة تهتم بالطالب من ذوي االعاقة
السمعية والحركية والبرصية والتخاطبية والذين يعانون من مشكالت يف الصحة العقلية  و

 لتسجيل الطفل يف املدرسة، يجب عىل الوالدين تقديم طلب وتقديم شهادة ميالد الطفل أو وثيقة توضح كود تعريفي خاص
 بالطفل ووثيقة تثبت هوية والد الطفل  ميكن ملدير املدرسة طلب وثيقة تثبت الربامج الدراسية التي درسها الطفل سابقاَ

وتنظيم اختبار لقياس معلومات الطفل  و

التعليم يف املدارس الحكومية والبلدية مجاين ولكن يف املدارس الخاصة يجب عىل الوالدين أن يدفعوا املصاريف  و

التعليم العايل

 يف التفيا، ميكن أن ميارس التعليم العايل يف املدارس الحكومية واملدارس العليا الخاصة  لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل،
 ستحتاج إىل شهادة بإمتام التعليم الثانوي  لبعض الربامج الدراسية، إذا كانت شهادة/ الدبلومة قد تم تحصيلها من دولة أخرى

(  و فإن هذه الوثيقة يجب أن تقدم للتحقق من صحتها من مركز املعلومات االكادميي )

 لاللتحاق مبؤسسة تعليمية عليا، يجب عىل الطلب اجتياز اختبار الدخول  ميكن ايجاد معلومات مفصلة حول طلبات االلتحاق يف
كل موقع الكرتوين خاص باملؤسسة التعليمية أو عن طريق االتصال باملؤسسة التعليمية  و

 ميكن تحصيل الربامج األكادميية يف الجامعات فقط أو يف املؤسسات التعليمية العالية األخرى  ميكن تحصيل الربامج املهنية
ايضا من الكليات  و

يف التفيا، ميكن تحصيل الربامج الدراسية للتعليم العايل باللغات الالتفية والروسية واالنجليزية  و

ميكنك ايجاد جميع املؤسسات التعليمية العليا املعتمدة يف التفيا يف  و
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تعلم اللغة الالتفية 11
يتم تقديم دورات مجانية لتعليم اللغة الالتفية لجميع طالبي حق اللجوء عند

وصولهم إىل التفيا  و 

بامكان العاطلني عن العمل املسجلني يف وكالة التوظيف الحكومي دراسة اللغة الالتفية
أيضا عن طريق حضور دورات مجانية بوكالة التوظيف الحكومي  يحصل الشخص العاطل 

عن العمل عىل إعانة أثناء حضور الدورات   كام يحصل الشخص 
الحاصل عىل وضع اللجوء والوضع البديل عىل بدل لتعلم اللغة الرسمية  يتم منح البدل 
لألشخاص من سن سبع سنوات فصاعًدا ويتم تحديد املبلغ بحيث يغطي النفقات الفعلية 

لتعلم اللغة الرسمية رشيطة أال يتجاوز 49.80 يورو شهريًا  و 

تقدم وكالة اللغة الالتفية مصادر متعددة عرب االنرتنت لدراسة اللغة الالتفية  ميكنك
ايجاد املزيد من املعلومات عنهم يف:   و 

لتعزيز إمكانية الحصول عىل فرص تعلم اللغة الالتفية وتحسني جودة التعلم واملهارات اإللكرتونية، تقدم 
 جمعية  فرصة لتعلم اللغة يف بيئة برنامج "مودل"  إذا كنت تود تعلم اللغة الالتفية باستخدام 

هذه املوارد، يُرجى زيارة  والتسجيل هناك  و

التوظيف والبحث عن عمل 12
الحق يف التوظيف بدون حدود يرسي عىل األشخاص الذين منحوا حق اللجوء أو أصحاب

الوضع البديل  ال يسمح لألشخاص بالعمل أثناء اجراءات اللجوء  إذا مل يتلق طالب 
اللجوء قرار مكتب املواطنة وشؤون الهجرة بشأن منح حق اللجوء أو الوضع البديل أو 

رفضه يف غضون تسعة أشهر ممن تقديم طلب الحصول عىل الوضع، وإذا مل يكن ذلك 
بسبب خطأ من جانبه، يحصل طالب اللجوء عىل وثيقة مرفق بها مذكرة تفيد بأن "له الحق 

يف العمل بدون ترصيح عمل" و 

عند البحث عن عمل أو اختيار املهنة ميكنك طلب املساعدة من وكالة التوظيف
(   خدمات وكالة التوظيف الحكومية مجانية  الحكومية )

وموجهة لكل من يبحث عن عمل و 

عند البحث عن عمل فإن معرفة اللغة الالتفية تكون الزامية! و

ميكن ايجاد معلومات حول أحدث الفرص الوظيفية الشاغرة عىل املواقع االلكرتونية
 التالية:  )تتوافر املعلومات فقط باللغة الالتفية( و 

 ,www.workingday.lv ,www.cv.lv ,www.ss.lv ,www.doska.lv ,www.e-work.lv ,www.e-darbs.lv 
 www.mansdarbs.lv ,www.vakance.lv ,www.cvmarket.lvو)تتوافر املعلومات باللغة الالتفية، واإلنجليزية، والروسية(  و
 يرسل عادة املرشح سريته الذاتية )ملفه الشخيص( لصاحب العمل  السرية الذاتية هي وصف للتعليم وللخربات املهنية بالعمل

والذي يسمح لصاحب العمل املحتمل من معرفة الخربات السابقة للمتقدم للوظيفة
 )www nva gov lv/UserFiles/File/cv%20paraugs doc(

 هل من املمكن أن يدعو صاحب العمل املتقدم للوظيفة إلجراء مقابلة  مقابلة العمل عبارة عن محادثة يعرف صاحب العمل من
خاللها ما إذا كان املتقدم يصلح للوظيفة املرشح لها ولكنها بالنسبة للمتقدم فرصة لريى ما إذا كانت الوظيفة مناسبة له أم ال  و
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اقرتاحات لتصبح مقابلة العمل ناجحة: و

إذهب مبكراً، يفضل 15 دقيقة قبل املقابلة، ليتسنى لك الوقت للتحضري لها! و

كن أيجابيا ومتفتح إلجراء الحوار! و

أغلق هاتفك املحمول! و

رحب بكل املشاركني يف املقابلة! و

ذكر نفسك بسبب وجودك هنا: نعم – ألحصل عىل الوظيفة! و

ترصف يف املقابلة وكأنها حوار عادي مع أشخاص ال تعرفهم يتحدثون عنك! و

كن مستعداً لكافة األسئلة وال تنظر إليها عىل أنها إذالل لك أو لرفضك! و

أعطي إجابات حاسمة! و

عند االجابة، ركز عىل املهارات، عىل نقاطك القوية! و

ترصفاتك متثل دوراً هاماً باملقابلة! و

إنه يشء طبيعي أن تسأل عن بنود االتفاق والضامنات االجتامعية! و

يف نهاية املقابلة يجب أن تسأل عن موعد ظهور نتيجة املقابلة! و

اسأل بحرية املشاركني عن املقابلة، فهذه هي الطريقة التي يظهر بها الناس اهتاممهم بعملهم وبوضعهم باملستقبل! و



























يبني صاحب العمل مع املوظف عالقة عملهم عن طريق اتفاقية العمل  و

يحق لصاحب العمل أن يطلب بياناً عن الحالة الصحية للموظف مام يتيح له التحقق من صالحيته / صالحيتها للعمل املذكور  و

 يجب إبرام اتفاق العمل خطياً قبل البدء يف العمل  يجب أن يتم عمل نسختني من االتفاقية يحتفظ املوظف بنسخة بينام تظل
األخرى مع صاحب العمل  و

تشتمل اتفاقية العمل عىل: و
 اسم املوظف بالكامل وبطاقة الرقم القومي ومكان إقامته واسم صاحب العمل بالكامل )أو اسم املؤسسة القانونية( ورقم

التسجيل والعنوان؛ و

تاريخ بداية التوظيف؛ و

مدة التوظيف املرتقبة )إذا كانت االتفاقية ترسي خالل مدة محددة(؛ و

 مكان العمل )إذا كانت مهام العمل ال ميكن تأديتها يف مكان واحد، يجب أن تنص االتفاقية عىل امكانية عمل املوظف يف
عدة أماكن(؛ و

وظيفة املوظف ومركزه وتخصصه والوصف العام للعمل؛ و

مبلغ الراتب وتاريخ الدفع؛ و

ساعات العمل املتفق عليها سواء يومية أو أسبوعية؛ و

مدة اإلجازة السنوية املدفوعة األجر؛ و

املدة املذكورة لإلخطار بإنهاء العمل؛ و

معلومات عن االتفاقية الجامعية ورشوط التوظيف والتي تنطبق عىل عالقة العمل  و

)1( 

)2(

)3(

)4( 

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)10(

هو أو عاماً 15 من أقل الشخص هو الطفل فإن العمل، قانون  مبقتىض  لألطفال املنتظم التوظيف يحظر  و

 بعد ابرام العقد، ميكن أن ينظم صاحب العمل اختبار للموظف للتأكد مام إذا كان املوظف جدير بالوظيفة املذكورة  إذا مل
 تنص االتفاقية عىل وجوب أداء االختبار فسيعترب وكأن االتفاق قد تم ابرامه بدون فرتة اختبار  ال ميكن تطبيق فرتة االختبار عىل

من هم دون ال18 عاماً  يجب أال تزيد فرتة االختبار عن ثالثة أشهر  و

هام! قبل إتخاذك القرار بشأن أبرام عقد العمل، يجب أن تكون متأكداً من بيئة العمل والسالمة بها! 
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البحث عن الشقق وأسواق الشقق السكنية 13
قبل البحث عن شقة من املهم معرفة أي جزء من دخله او دخلها أو من مدخراته ميكن

للمستأجر استخدامه لتغطية تكاليف الشقة  تتكون هذه التكاليف من: و 

االيجار؛ و

دفع الخدمات األساسية والتي ترتبط جوهرياً مع استخدام األجهزة املنزلية )التدفئة
واملاء البارد والرصف الصحي والتخلص من النفايات(؛ و 

الدفع مقابل الخدمات االضافية املتوفرة استناداً إىل االتفاقية املوقعة بني
 املستأجر واملؤجر )املاء الساخن والغاز والكهرباء إلخ(  و 



 



يجب عىل املستأجر أن يدفع مقابل خدمات االتصاالت – التليفزيون واالنرتنت والهاتف  و

عند البحث عن شقة ميكنك: و
تعتمد عىل معرفك الشخصية عن طريق طلب املساعدة من أصدقائك وأقاربك، و

استخدام مواقع االعالنات و/أو مواقع الرشكات العقارية: و




الوثائق الالزمة إلعداد عقد االيجار وإلبرام عقد اإليجار

 يجب أن تقبل فحوى االيجار – أين هو املبنى تحديداً، أين وما هي مساحة الشقة، مبلغ االيجار – عن طريق توقيع عقد ايجار
سكني؛ يحدد مبلغ االيجار كتابيا ما بني املؤجر واملستاجر  و

 يجب أن توافق عىل طريق ورشوط الدفع  يجب أن توضح االتفاقية تحديداً كيفية قيامك بالدفع للمؤجر  يجب أن توضح االتفاقية
  املدى املحدد لوقت دفع املستأجر االيجار ومقابل الخدمات التي يوفرها املؤجر

يجب أن تطلب أن تحتوي االتفاقية عىل: و

اسم املؤجر بالكامل )1( و رقمه القومي )2( وعنوانه )3( ورقم هاتفه )4( وعنوانه بالربيد االلكرتوين )5(  و

 معلومات توضح ماهية املبالغ املشمولة يف االيجار واملبالغ التي ينبغي أن تدفعها بنفسك وكيف سيتم الدفع وملن سيتم
الدفع )نقدي أو عن طريق التحويل البنيك(  و



 

 يجب أن تطلب أن تكون االتفاقية من نسختني  بالتأكيد احتفظ بنسخة من االتفاقية موقعة معك! سيحتفظ املؤجر بالنسخة
االخرى املوقعة معه  و

إذا كانت لغتك الالتفية أو اللغة التي يتحدث بها املؤجر غري مفهومة، يجب أن تطلب املساعدة من شخص يتحدث هذه اللغة  و

 بعد قبول الشقة السكنية، يجب أن توقع أنت واملؤجر شهادة نقل امللكية والتي توضح الشقة التي تم تأجريها وحالتها
ومساحتها والحالة الفنية لألدوات الصحية واألجهزة األخرى، فضالً عن قراءة العدادات  و

متثل اتفاقية االيجار أساس تسجيل )توضيح( مكان االقامة  و

www city24 lv و)تتوفر املعلومات باللغة الالتفية والروسية واالنجليزية واإلستونية والفنلندية(؛ و

www ss lv و)تتوفر املعلومات باللغة الالتفية والروسية واالنجليزية(؛ و

www dzivoklis lv و)تتوفر املعلومات باللغة الالتفية والروسية واالنجليزية(؛

www latio lvو)تتوفر املعلومات باللغة الالتفية والروسية واالنجليزية(؛ و

www acroreal lvو)تتوفر املعلومات باللغة الالتفية والروسية واالنجليزية(؛ و

 ميكنك ايضا طلب املساعدة يف العثور غىل شقة من الرشكات العقارية ولكن تذكر بأنك ستضطر إىل دفع رسوم خدمات - متاثل
تكلفة شهر ايجار يف املتوسط  و

تذكر أنه ليك تحصل عىل حقوق املستاجر، يجب عليك أن تربم عقد االيجار  يجب أن يربم عقد االيجار كتابة فقط! و
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عدم التمييز وتكافؤ الفرص  14
تعرتف دولة التفيا بحقوق اإلنسان األساسية وتحميها وفًقا لدستور التفيا وقوانينها

واالتفاقيات الدولية امللزمة فيام يتعلق بدولة التفيا  و 

جميع األشخاص يف التفيا متساوون يف نظر القانون والقضاء، ويتمتعون بحقوق
متساوية محمية مبوجب القانون  و 

يتحمل كل شخص مسؤولية احرتام حقوق وحريات اآلخرين  و

يف التفيا، يُحظر التمييز بأي شكل من األشكال – إظهار معاملة مختلفة، أو االستبعاد
أو التقييد عىل أساس:  

الجنس؛ و

العرق أو األصل العرقي )مبا يف لون البرشة أو األصل اإلثني والقومي، أو الجنسية(؛ و

السن؛ و

اإلعاقة؛ و

الدين؛ و

املعتقدات السياسية؛ و

األصل القومي أو االجتامعي؛ و

الرثوة أو وضع العائلة؛ و

التوجه الجنيس؛ و

أي جوانب أخرى  و




















يشري حظر التمييز إىل العمل )قانون العمل(، والضامن االجتامعي، والحصول عىل السلع والخدمات املتوفرة للجمهور، والتعليم  و

يف حالة وجود التمييز يف أي موقف، ميكن طلب املساعدة من مكتب أمني املظامل )العنوان: و
، www tiesibsargs lv(ريجا، هاتف 67686768، الربيد اإللكرتوين:و ،Tiesībsarga birojs, Baznīcas ielā 25

 يراجع شكاوى األفراد بشأن التمييز  ويقدم خدمة مراجعة الشكاوى بشكل مجاين، وينتج عن ذلك إعداد توصيات وتوجيهها
إىل الجهات املعنية  و

يوفر الحامية القانونية لضحايا التمييز – املشورة القانونية، وإعداد القضايا، والتمثيل أمام املحاكم، إىل غري ذلك  و

 



متى ميكن للمؤجر انهاء عقد االيجار؟ و

يرجى تذكر أن للمؤجر الحق يف انهاء عقد االيجار إذا املستأجر: و

 أتلف أو حطم املكان بالشقة )املفروشات أيضا( واملباين والشقق األخرى التي قد تم نقلها الستخدام املستأجر أو أيضا
املباين العامة ونظام االتصاالت والرتكيبات الخاصة بالشقة )ميكن للمؤجر انهاء االيجار بدون اخطار(؛ و

 انتهك رشوط استخدام الشقة وجعل من االقامة معه يف مكان واحد او يف شقة واحدة أمرا مستحيالً )ميكن للمؤجر انهاء
االيجار بدون اخطار(  و

 

 

ال توقع أبداً عىل اتفاقية بدون قراءتها جيداً! و

 إذا كانت لديك فرصة طلب املساعدة من محامي فسيكون أمرا طيباَ جداً عند هذه املرحلة من عقد االتفاقية  قبل دفع أي مبالغ
مالية للمؤجر)املالك أو املدير(، تأكد دامئا من حصولك عىل موافقة خطية واضحة إلقامة عالقة قانونية خاصة باإليجار السكني  و

 يجب أن تستلم وثيقة موقعة من املستلم عند كل مرة تدفع فيها االيجار والتي تدل عىل دفعك لإليجار، إال إذا كنت تدفع عن
طريق التحويل البنيك )يف هذه الحالة احتفظ بإيصال الدفع(  و

وهي مؤسسة تهدف إىل تعزيز املساواة يف املعاملة ومساعدة ضحايا التمييز  و – )tiesibsargs@tiesibsargs lv 

ديوان املظامل: و
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الدين 15
يرجع تاريخ دخول الديانة املسيحية يف  التفيا إىل القرن ال12  لقد دخل هذا الدين

إىل الدولة خالل الحملة الصليبية وقد انقسم بعد ذلك إىل عدة كنائس:  الكاثوليكية 
  واللوثرية واألرذوكسية وهي أيضا من أكرب الكنائس املوجودة حاليا يف التفيا الحديثة 

وهم يجمعون حوايل %97 من كل املؤمنني  و

منذ اإلصالحات الكنسية يف القرن ال16 ، والكنيسة اللوثرية هي املهيمنة يف
التفيا  ماعدا الجزء الرشقي من التفيا حيث تهيمن الكاثوليكية  و 

يوجد أكرث من 30 مجموعة دينية )كنائس( ممثلة ومسجلة يف التفيا، عىل سبيل
املثال، الكنيسة املعمدانية والسبتيني واملؤمن القديم واليهودية واإلسالم وحركة 

كريشنا واملورمون والبوذيني والديانات العاملية األخرى  و 

 يشتمل حق سكان التفيا يف حرية اعتناق الدين عىل حقهم يف تحديد موقفهم تجاه الدين بحرية، وحرية اعتناق أي دين أو عدم
 اعتناق أي دين بشكل فردي أو جامعي، وحرية تغيري معتقداتهم الدينية أو غريها من املعتقدات، وحرية أداء الشعائر الدينية،

 فضالً عن حرية التعبري عن معتقداتهم الدينية  ويُحظر التقييد املبارش أو غري املبارش لحقوق السكان أو إظهار التفضيل لبعض
السكان، وكذلك اإلساءة لهم أو التحريض عىل كراهيتهم فيام يتعلق مبوقفهم تجاه الدين  و

ال يجوز ألي شخص خرق القانون بسبب معتقداته الدينية. و

 جمهورية التفيا منفصلة عن الكنيسة  وسلطات الدولة ذات طبيعة علامنية، وتؤدي املنظامت الدينية املهام املوكلة إليها من
قبل الدولة يف الحاالت املنصوص عليها يف القانون فقط  و

البنوك وتغيري العمالت 16
تفتح البنوك يف التفيا من االثنني حتى الجمعة، 9 ص حتى 5 م  وتكون الفروع التي

تقع يف مراكز التسوق مفتوحة لفرتة أطول ويف أيام السبت واألحد  و 

يلزم أن يكون لديك حساب يف أحد البنوك يف التفيا إلجراء املعامالت النقدية
وإيداع األموال الشخصية، إىل جانب القيام بغري ذلك من األنشطة  عىل سبيل 
  املثال، ميكن لصاحب العمل تحويل رواتب املوظفني إىل حساباتهم  وبالنسبة 

لالجئني وأصحاب الوضع البديل، يكون من السهل عليهم فتح حساب مرصيف لدى
  بنك سويدبنك، مبساعدة أحد املرتجمني  يقدم املرتجم مساعدته إذا لزم األمر 

  أو إذا كان العميل ال يتحدث اللغة الالتفية أو اإلنجليزية أو الروسية  وميكن لألخصايئ
االجتامعي أو املرشد االجتامعي تقديم املساعدة يف ذلك أيًضا  و

 لدفع الفواتري ورشاء السلع والخدمات، من السهل استخدام بطاقة الخصم الصادرة من قبل البنك  ويتم دفع رسم خدمة
لبطاقة البنك كل شهر، ويعتمد املبلغ عىل البنك الذي تختاره ونوع البطاقة  و

 ال يلزم توفر مبلغ مبديئ لفتح حساب بنيك  عند فتح الحساب، يحدد العميل املبلغ الذي يُسمح بسحبه أو إيداعه يف الحساب
(، أو من خالل الفروع، أو تطبيقات  يف اليوم الواحد  ميكن إجراء تحويالت األموال عن طريق ماكينات الرصاف اآليل )

 الهاتف املحمول، أو الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت )متوفرة ملتحديث اللغة الالتفية، واإلنجليزية أو الروسية(  يتحمل العميل
مسؤولية الحفاظ عىل رموز الوصول إىل حسابه وعدم اإلفصاح عنها  و
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األنشطة الرتفيهية 17
  تتاح لسكان التفيا فرصة املشاركة يف العديد من األنشطة املختلفة من أجل

  االستفادة الكاملة من أوقات فراغهم  ميكن االطالع عىل هذه الفرص غالبًا يف
  مواقع البلديات عىل اإلنرتنت، ولوحات الرسائل، واملراكز االجتامعية، ومراكز

الشباب، واملؤسسات التعليمية، واملركز املجتمعية، إىل غري ذلك  و

  يضطر السكان التفيا الفرصة للحصول عىل املشاركة يف العديد من األنشطة
  املختلفة من أجل االستفادة الكاملة من أوقات فراغهم  ميكن يف معظم
  األحيان ميكن العثور عىل هذه الفرص يف مواقع البلديات، عىل لوحات

  الرسائل، يف القسم االجتامعية ومراكز الشباب واملؤسسات التعليمية، واملراكز
  املجتمعية الخ ابتداء من الجميع يف مرحلة الطفولة املبكرة ميكن أن تتورط يف
  الرقص أو الغناء مجموعة، يشارك يف الرياضة، وتعلم لغات أجنبية واالنضامم

  غريها من األنشطة  بداية من الطفولة املبكرة، فإن كل إنسان لديه الفرصة
للمشاركة يف الرقص والغناء والسباحة وتعلم اللغات واألنشطة األخرى  و

تقدم املؤسسات التعليمية واملراكز الخاصة دورات تعليمية غري رسمية ملختلف األعامر بغض النظر عن التعليم السابق  و

 حتى يتمكن الطالب والتالميذ من تنمية مهاراتهم اإلضافية، ميكنهم املشاركة يف "اإلدارة الطالبية" يف املؤسسة التعليمية
الخاصة بهم وكذلك املشاركة يف "إدارة الشباب" يف البلدية لديهم  و

 للمشاركة بنشاط يف حل املشاكل االجتامعية، ميكنك االنضامم إىل أي من املنظامت املحلية واإلقليمية والوطنية غري الحكومية 
 يف التفيا، تؤدي هذه املنظامت دوًرا فعاالً يف العديد من املجاالت املختلفة، عىل سبيل املثال، الصحة، والتاريخ، والبيئة،

والفن، والرياضة وما إىل ذلك  ميكنك معرفة املزيد عن ذلك عىل املوقع اإللكرتوين   و

 حسب املنطقة التي تتواجد بها يف التفيا، ميكنك املشاركة يف الرياضات املائية، وصيد األسامك، والتزلج، واألنشطة السياحية،
واألنشطة الرياضية، وغريها من األنشطة خالل العام  و

 املناطق الريفية واملدن لديهم املكتبات واملتاحف واملسارح والنوادي الثقافية والتي توفر أنشطة بأوقات الفراغ  و

كلام كانت املدينة كبرية كلام زادت األنشطة املتوفرة هناك  و

 يف املدن الكربى، تكون مراكز رصف العمالت مفتوحة يف عطلة نهاية األسبوع أيًضا  توفر مراكز رصف العمالت فرصة دفع
 واستالم األموال النقدية باليورو والعمالت األجنبية، وتطبق أسعار الرصف وعمولة الخدمة )ليس دامئًا(  ال تكون رشوط الخدمة

 ثابتة وهي تعتمد عىل وضع سوق رصف العمالت  ميكن أن تكون هذه الخدمة مفيدة جًدا مع املبالغ الكبرية  يف حالة الحاجة
 إىل رشاء بعض العمالت النادرة أو مبلغ كبري من واحدة أو أكرث من العمالت الشائعة، من املستحسن االتصال بأحد مراكز رصف

العمالت أو البنوك  و

 يف حالة إجراء املعاملة بعملة أجنبية، يتم حساب عمولة البنك بخصوص هذه املعاملة وتحصيل هذه العمولة باليورو بناًء عىل
 سعر الرصف الرسمي الذي يحدده البنك املركزي األورويب  قد تكون هناك بعض القيود عىل املدفوعات النقدية يف حالة عدم

إجراء املعاملة خالل ساعات العمل املعتادة للبنك )أيام العمل 9.00–17.00(  و

 من املمكن يوميًا إجراء معامالت سداد نقدية )بالعمالت الورقية واملعدنية(  ميكنك سحب املبالغ من حسابك بسهولة من خالل
رصايف النقود يف البنك  كام أنك تتحمل عمولة عن سحب األموال النقدية من حسابك يف أحد فروع البنك  و
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أحوال املناخ والطقس يف التفيا 18
  يتأثر املناخ يف التفيا بالتفاعل ما بني املحيط األطليس والقارة اآلسيوية وبالتايل فإن

  الظروف املناخية غري مستقرة نوعاً ما ويصعب التنبوء بها  تقع التفيا يف منطقة املناخ
  املعتدل وتتمتع بأربعة مواسم رسمية  بإمكانك تجربة الشتاء الحقيقي يف التفيا حيث

الربد والثلوج والجزر واملد بالربيع ودفء الصيف وتنوع األلوان بالخريف   و

  التفيا الشتوية تستمر عادة من نصف ديسمرب إىل آخر فرباير  تتفاوت درجات
  الحرارة يف هذا املوسم من 5+ درجة مئوية إىل الدرجة القصوى 30 درجة تحت

الصفر  يفاجئك النصف الثاين من الشتاء بفرتاته االطول من الربودة والثلوج  و

  ميكن ألول الصيف أن يكون مختلفاً يف التفيا – ميكنه أن يبدأ يف نهاية فرباير أو
فقط يف نهاية ابريل  يتفاوت متوسط درجات الحرارة من 0 إىل 15 درجة مئوية  و

 التفيا الصيفية – تبدأ يف يونيو وتستمر حتى سبتمرب  متوسط درجات الحرارة يف الصيف يصل إىل 19+ درجة مئوية ولكنه
ميكن أن يصل إىل 30+ درجة أيضا  ميكن أن تفاجىء يف النصف الثاين من الصيف بهبوب العواصف رعدية وزخات األمطار  و

 التفيا بالخريف )سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب( يسود متوسط درجات حرارة من 10+ درجات يف سبتمرب حتى   درجة يف نوفمرب 
 يسود بالخريف املبكر فرتة تسمى الصيف الهندي عندما ميكن للحرارة أن ترتفع حتى +20 درجة مئوية، بينام ميكن أن

يفاجئك شهري أكتوبر ونوفمرب أوالً بالثلوج  عادة ما يكون النصف الثاين من الخريف ممطر  و



 
 
 

 



.و ميكنك أن تظل مطلعاً عىل األحوال املناخية يف: 

أنظمة املرور عىل الطرق يف التفيا 19
تتحرك العربات بالجانب األمين من الطريق يف التفيا، تحرتم اشارات املرور الدولية

وأنظمة املرور عىل الجانب األمين  و 

  عند القيادة، يجب أن يحتفظ السائق برخصة قيادة شخصية سارية* ووثائق تسجيل
  العربة معه/معها وكذلك وثيقة أو ملصق يؤكد نجاحه بتأدية اختبار القيادة ووثيقة

تأمني مدنية عىل السيارة  و

توفر الرشكات املساهمة "مديرية السالمة املرورية عىل الطرق" و
،) ) وللمزيد: 

  التسجيل ومراقبة العربات بالطريق، تأهيل السائقني وإصدار رخص السائقني و 
أيضا اختبارات القيادة  و

يجب مراعاة جميع أنظمة املرور من خالل كل مستخدمي الطريق – املشاة والركاب والسائقني  و

 الحد األقىص للرسعة املسموح بها عىل طرق التفيا هي حتى 90 كيلومرتاً بالساعة و50 كيلومرتاً بالساعة يف األماكن املأهولة 
يجب أن يستخدم الركاب حزام األمان دامئا؛ البد من استخدام مقاعد بالسيارات خاصة لألطفال  و

 بعيداً عن املناطق املأهولة وأيضا داخل املناطق املأهولة )يف الشوارع والطرق بدون أضواء( يجب أن يرتدي املشاة املالبس
العاكسة، املعاطف العاكسة أو املالبس التي تحتوي عىل مواد عاكسة أو مصباحاً كهربائياً  و

 و* - يُسمح للسائق القادم إىل التفيا من دولة أخرى قيادة السيارات إذا كانت لديه رخصة قيادة صادرة من إحدى الدول األعضاء يف االتحاد األورويب أو
 الرابطة األوروبية للتجارة الحرة أو رخصة قيادة ضمن فئات الرتاخيص املنصوص عليها يف اتفاقية السري عىل الطرق لعام 1968  إذا مل تكن بيانات
 الرخصة مكتوبة بالحروف الالتينية، يجب تقديم ترجمة لهذه البيانات إىل اللغة الالتفية معتمدة من قبل املوثّق  وإذا كنت تقيم يف التفيا ألكرث من

عام، يجب تغيري رخصة القيادة وفًقا لإلجراءات املنصوص عليها يف القانون  و
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النقل العام 20
  ميكنك أن تستخدم النقل العام داخل املدن وللسفر حول التفيا عن طريق ركوب الحافالت الداخلية

  والحافالت الصغرية والقطارات  ميكنك رشاء التذاكر مبارشة قبل وقت الرحلة من محطات الحافالت
  أو محطات السكك الحديدية ومن داخل الحافلة أيضا، عىل كالً فإن التذاكر التي تشرتيها من داخل

  الحافلة تكون أكرث تكلفة، عىل سبيل املثال، بالقطارات )ميكنك رشاء التذكرة من داخل القطار فقط
حينام يتعذر عليك رشاؤها من املحطة(  و

  يف محطات الحافالت، ميكنك رشاء التذاكر يف موعد ال يتجاوز 10 دقائق قبل املغادرة  من املستحسن
  أن تتأكد من توفر أموال نقدية لديك لرشاء التذاكر أثناء استقاللك للحافلة أو يف الحاالت التي ال ميكنك

فيها رشاء التذاكر من نافذة بيع التذاكر باستخدام البطاقة املرصفية  و

  للمزيد من املعلومات:  )لسري الحافالت الدولية والداخلية والحافالت
" وهي رشكة السكك الحديدية الوحيدة يف التفيا التي تدير القطارات الكهربائية  الصغرية(  )الرشكة املساهمة "

والديزل عىل خطوط مختلفة بكافة أنحاء البالد، وهي تنقسم إىل 5 مناطق ومناطق متوسيطة يف الطرق األكرث شيوًعا(  و

"، ملزيد من املعلومات:و  تضمن الرشكة املساهمة التابعة للدولة نقل الركاب الدويل بالقطارات "

 ميكنك يف ريجا التجول مستخدماً النقل العام عن طريق الحافلة أو الرتام او الحافلة الكهربائية  سعر التذكرة للرحلة الواحدة مستخدماً النقل العام
 بريجا هي 1.15 يورو  ميكنك ايضا رشاء التذاكر االلكرتونية البالستيكية لالستخدام املنتظم وايضا تذاكر الورق املقوى السارية لعدد من الرحالت يبدأ
 من رحلة واحدة حتى 49 رحلة، أو حتى 24 ساعة و3 أو 4 أيام  ويجب استخدام الرحالت يف غضون فرتة 12 شهرًا من تاريخ رشاء التذاكر  عند ركوبك

 النقل العام – الحافلة أو الرتام أو الحافلة الكهربائية، يجب عىل الراكب أن يسجل تذكرته االلكرتونية عند قاريء البطاقة االلكرتونية  ميكن التحقق
من صحة رسيان التذكرة االلكرتونية وإعادة تحميلها يف آالت بيع التذاكر وباألكشاك ويف األماكن األخرى يف ريجا حيث تباع التذاكر  و

تكلفة رشاء التذكرة من السائق أثناء الرحلة 2.00 يورو  و

للمزيد من املعلومات:  و   و 
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الهاتف والربيد واإلنرتنت 21
  يتوفر يف التفيا وسائل االتصاالت الهواتف الثابتة واملتحركة  كود االتصال الدويل

  الخاص بالتفيا هو +371   عند طلب دوالً أخرى، يبدأ رقم االتصال 00 يتبعه الكود
املامثل للدولة  و

التفيا لديها ثالثة رشكات هواتف محمولة: و
BITE و LMT, TELE2

توفر كل هذه الرشكات كروت اتصال مسبقة الدفع – و
.Okarte, Amigo, Bite, Zelta Zivtiņa

Lattelecomأكرب رشكات الهواتف الثابتة:و

ضمن اتصالك باالنرتنت أو بالتليفون تواصلك مع مختلف املؤسسات واألقارب واألصدقاء حول العامل  و

 الستخدام شبكة السلكية )كمثال، يف القهاوي أو خالل السفر( يحبذ أحياناً ادخال كود واي فاي  ميكن اختيار الشبكة الالسلكية
من خالل اعدادات الجهاز أو من خالل جدول الشبكات الالسلكية املتوفرة  و

واي فاي – إنها فرصة الستخدام انرتنت السليك عىل حاسوبك، حاسوبك اللوحي أو تليفونك الذيك الداعم لتقنية الواي فاي  و

 املجانية، ميكنك Lattelecom تتوفر تغطية خدمة الواي فاي املجانية يف كثري من األماكن يف التفيا، عىل سبيل املثال، خدمة
االطالع عىل املوقع اإللكرتوين   و

ملعرفة أفضل مزودي اإلنرتنت أو الهاتف بالنسبة لك، ميكنك زيارة املوقع اإللكرتوين   و

 ينترش يف التفيا عدد من مكاتب الربيد يصل إىل 617 مكتبًا، و1050 صندوق بريد إلرسال الخطابات، إىل جانب 59 محطة وقود
 "ستات أويل" حيث ميكنك استالم الطرود  كام ميكنك إرسال الخطابات والبطاقات الربيدية والطرود والحزم الربيدية والطرود

 الصغرية، وإجراء عمليات السداد املختلفة  عىل سبيل املثال، ميكنك تحويل األموال إىل البلدان األخرى مبا يف ذلك استخدام
خدمة ويسرتن يونيون كوسيط  و

ميكن ايجاد املزيد من املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين:   و
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مبن تتصل يف حاالت الطوارئ؟ 22
      

الرقم املوحد للطواريء؛ مطايفء الدولة وخدمات االنقاذ – و

 112

رشطة الدولة – و

 110
  إذا كانت حالة الطواريء لها عالقة بالتزوير أو الرسقة أو التنمر

الخ فيجب أن تبلغ الرشطة  و

خدمات الطواريء الطبية – و

 113 

  استشارة من طبيب األرسة 666016001 ، )18.00 – 8.00 ( يف أيام العمل
الرسمي ، 24 ساعة يف أيام عطالت نهاية األسبوع والعطل الرسمية  و

خدمة طواريء الغاز – و

 114
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  اذا أردت معرفة أية معلومات وإجابات أخري ميكنك أيضا استخدام أرقام
االستفسار العامة املدفوعة: 1188 – 1189  و
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