


 

 

  

 
 

 

 المساعدة االجتماعية، والحماية، والرعاية الصحية

 

 

 المواد التعليمية لالجئين، وطالبي اللجوء، ومواطني البلدان غير األوروبية

 

 

 

  

 المواد التعليمية

 بتنسيق

 بالشراكة مع



 

 

 تمهيد

تفي بتوزيع األدوات المدرسية في إطار المشروع الدولي " والالجئين إيصال أصوات طالبي اللجوء  – AVAILقام الصليب األحمر الالا

 .(Nr.SEP-210420953)لتعزيز االندماج وتطوير المهارات الحياتياة" 

 

ل اإلتحاد األوروبي مشروع " "، وهو مشروع يدير العديد من مبادرات اإلدماج والتأييد في كلا من المملكة المتاحدة وإيرلندا AVAILيموا

 وإيطاليا والتفيا.

 

مات األوروبية المقيمين حاليًا في التفيا ويحتاجون إلى معلو البي اللجوء ومواطني البلدان غيروستكون المواد التعليمية مفيدة الجئين وط

  المساعدة االجتماعية، والحماية، والرعاية الصحية.حول مواضيع، مثل: 

 

 

 

 

 معلومات المواد التعليمية من إعداد: 

 ماجستير في العلوم القانونية إيلينا فيلدبرج 

 ليب األحمر الالتفيإيفيا إجليتي، الص

 ايجا استرازدا، الصليب األحمر الالتفي

 أغنيس تروفيموفا، الصليب األحمر الالتفي

 

 

 ،سولفيتا بيسبالوفاتما إعداد الرسوم البيانياة والتصميمات من قِبل: 

 الصليب األحمر الالتفي

 

 

 

 

 

 إلزامي. في حال إعادة نشر المواد، فإن اإلشارة إلى الصليب األحمر الالتفي أمر
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 االجتماعية والمساعدة الحماية
 

 
 االجتماعية المساعدة

 آخر شخص أي من كافية مساعدة على يحصل وال الحياة في الصعوبات بعض على التغلب أو بنفسه االعتناء يستطيع ال شخص ألي
 ةالرعاي: االجتماعية للمساعدة الرئيسية األنواع تشمل. احتياجاته مع تتوافق ومادية شخصية مساعدة على الحصول في الحق

 .االجتماعي والتأهيل المادية، والمساعدة االجتماعية،
 (االجتماعية المساعدة قانون)

 

 
  االجتماعية الحماية

 اصاألشخ حماية إلى باإلضافة ن،الس لكبار شاملة اجتماعية حماية توفير إلى تهدف( نظام) تدابير مجموعة هي االجتماعية الحماية
 . إلخ والبطالة، واإلعاقة، الفقر،: المختلفة المخاطر من

  و اجتماعية، خدمات ونظام حكومية، اجتماعية وإعانات اجتماعي، تأمين نظام الالتڤي االجتماعي الضمان نظام ويشمل
 ( www.latvija.lv الحكومية اإلدارة خدمة بوابة) اجتماعية مساعدة

 
 

 :التڤيا في للشخص القانوني الوضع على ونطاقها االجتماعية المساعدة توافر عتمدي

 

  اللجوء طالب
 .لبدي وضع أو الجئ وضع رفض أو اعتماد بشأن والهجرة الجنسية شؤون مكتب قرار ينتظر شخص هو

 

 

  البديل الوضع ذو الشخص
 للحماية اجيحت شخص لكنه الجئ بوصفه به فيُعترً  لم شخص هو والهجرة، الجنسية شؤون مكتب لقرار تبعا ً
 لتيا وللممارسة األوروبي، االتحاد وأنظمة ولقوانين يا،فالت من الموقعة الدولية للمعاهدات امتثاال ً وذلك

 في نظرال يُعاد ثم سنة، لمدة مؤقتة إقامة تصريح البديل الوضع ذو الشخص يُمن ح. األعضاء الدول تعتمدها
 .وضعه

 

 

  الالجئ
 أو عي،االجتما أو القومي، أو الديني، أو العرقي، انتمائه بسبب بلده في التعذيب يخشى الذي الشخص هو

 ينبغي دائمة قامةإ تصريح الالجئ يُمن ح. بلده توفرها التي القانونية بالحماية االنتفاع يستطيع وال السياسي
 .أعوام خمسة كل تجديده

 
 

 

 

 

 إلى التڤيامساعدة طالبي اللجوء في الوصول 

 المسكن

 باسم أدناه إليه يُشار" )Mucenieki" اللجوء طالبي مركز إلى اللجوء طالبي يُنق ل
"AST "عند التفيا، عاصمة ريغا عن تقريب ا كم 23 يبعد وهو ،"(المركز" أو 

 الالجئ وضع على الحصول في الحدود لحرس رغبتهم وإبداء التفيا إلى وصولهم
  .البديل وضع أو

 
 على حصوله قبل أو أثناء مغادرته أو المركز خارج العيش اللجوء لطالب يحق

  .مسبقا ً بذلك المركز إدارة بإخطار الوضع

 
 اإلجراءات الشكلية

 "Muceniekiمركز إقامة طالبي اللجوء "



 

 يا.فينبغي على طالب اللجوء تقديم طلب يبدي فيه رغبته في الحصول على اللجوء في الت

 

طالب اللجوء. خالل المباحثات، يتضح سبب طلب  لدى تقديم الطلب، يتباحث ممثلو حرس حدود الدولة مع
 اللجوء.

 

يقوم حرس الحدود بإرسال المعلومات التي قدمتها إلى مكتب شؤون الجنسية والهجرة والذي سيقيام أي دولة 
 عضو في االتحاد األوروبي مسؤولة عن مراجعة الطلب:

وإذا تبين أن دولة عضو أخرى في االتحاد  .1
مراجعة طلبك، سيتم نقلك األوربي مسؤولة عن 

 إلى الدولة العضو المعنية.

إذا تبين أن التفيا مسؤولة عن مراجعة طلبك،  .2
سيكمل مكتب شؤون الجنسية والهجرة 

 إجراءات اللجوء.

 

وفي غضون شهر واحد من إرسال طلب طالب اللجوء، سيجري موظفو مكتب شؤون الجنسية والهجرة 
 مقابلة معك.

 

بالقرار الخاص بوضع الالجئ أو الوضع البديل خالل ثالثة إلى تسعة أشهر تقريبًا ويتم إخطار الشخص 
 من إجراء موظف مكتب شؤون الجنسية والهجرة المقابلة معه. يبلغ متوسط وقت االنتظار ستة أشهر.

 

 دعم األخصائيين االجتماعيين والمرشدين االجتماعيين

 ى المقابلة المبدئية له مع المشرف االجتماعي خالل ثالثة أيام عملعند وصول طالب اللجوء إلى المركز، تُجر   1

2 
أثناء المقابلة، تُحداد احتياجات طالب اللجوء وبناًء على هذه االحتياجات تُوض ع خطة فردية لإلدماج االجتماعي 

 االقتصادي

 دماج االجتماعي االقتصادييتوفر للشخص مرشد اجتماعي مدفوع األجر من الدولة لمساعدته في تنفيذ خطة اإل 3

4 

ويساعد المرشد االجتماعي طالب اللجوء في حل المشكالت اليومية، بما في ذلك تقديم معلومات عن فرص تلقي 

المساعدة اإلنسانية، والمالبس والطعام، وترتيب اإلجراءات الشكلية والوثائق، باإلضافة إلى مرافقة الموكلين إلى 

ية؛ ويساعده في إيجاد طبيب لألسرة، ومدرسة، وروضة أطفال، إلخ؛ ويجيب عن أسئلته المحكمة، والخدمة االجتماع

 حول مختلف األمور التي تسهل اندماجه في المجتمع.

5 
يتوفر أخصائي اجتماعي ومرشد اجتماعي طوال الفترة التي يتم فيها مراجعة حالة طالب اللجوء ولمدة عام بعد 

 حصوله على الوضع.

زم بالتعاون مع المؤسسات المشاركة في عملية منح اللجوء وبتقديم وطالب اللجوء مل

 كافة المعلومات المتاحة لديه والهامة في عملية صنع القرار.



 لية والعمليةالمساعدة الما

 يحصل الشخص أثناء انتظاره لقرار مكتب شؤون الجنسية والهجرة على ما يلي:

 

يورو/أسبوعيًا مقدم من إدارة المركز في  21للطعام بمقدار ثالثة يورو/اليوم* سبعة أيام/أسبوع =  بدل يومي
Muceniekiحة لطالب اللجوء.. يُدف ع البدل اليومي مرة واحدة في األسبوع عند تقديم وثيقة صحي 

 

تُقدام مجموعة من المواد الغذائية 
ومنتجات النظافة مرة واحدة 

 شهرية.
 

تُقدام بطاقة المواصالت )التذكرة اإللكترونية( 
 للمواصالت العامة لعشر مرات.

 

إذا كان لدى طالب اللجوء أطفال، فإن بإمكانه الحصول 
 على ما يلي:

 لزم األمر:يمكن له الحصول على ما يلي، إذا 

 

 منتجات نظافة وطعام لألطفال.
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 عربة أطفال

 

ة  مفروشات األسرَّ

 

 واألغراض المنزلية األخرى.

 

 أطباق

 

 الحياة بعد الحصول على الوضع

 القرار: رفض القرار: شخص ذو وضع بديل القرار: الجئ

 دار وثيقة سفر )جواز السفر(يتم إص
  صالحة في منطقة شنغن

 
يتم إصدار تصريح إقامة دائمة والذي 
يجب تسجيله لدى مكتب شؤون الجنسية 

 والهجرة كل خمسة أعوام

تم ي يتم إصدار وثيقة سفر )جواز سفر(.
إصدار تصريح إقامة مؤقتة صالح لمدة سنة 

. لتمديد التصريح، يجب على واحدة
كتب شؤون الجنسية الشخص زيارة م

والهجرة قبل انتهاء تصريح اإلقامة بشهر 
واحد كل عام وسيُقيام المكتب ما إذا كان 

 سيتم تمديد تصريح اإلقامة المؤقتة.

 
 وضع منح رفض قرار في الطعن الممكن من

 المقاطعة محكمة لدى بديل وضع أو الجئ
 سريان من واحد شهر غضون في اإلدارية
 إعداد في االجتماعي دالمرش ويساعد. القرار
 .بذلك المتعلقة الوثائق

 
 .للطعن قابل وغير نهائي المحكمة وقرار

 
 أو الالجئ وضع الشخص منح رفض تم إذا

 ةالجنسي شؤون مكتب من بقرار) بديل وضع
 الشخص هذا لدى وليس ،(المحكمة أو والهجرة

 التفيا، في لإلقامة آخر مشروع أساس أي
 أمر يذتنف يمكن. دباإلبعا أمر للشخص فسيوجه
. يوم 30 إلى أيام سبعة غضون في اإلبعاد
 يف المحددة المدة قبل المغادرة للشخص ويحق
 .اإلبعاد أمر

الصادر للشخص ذي الوضع البديل أو وضع الالجئ  يح اإلقامة الصحيحيمنح تصر
ًضا الذي لم يتلق  رف. طالب اللجوء، الشخص الحق في العمل في التفيا دون أية قيود

فيما يتعلق بوضع الالجئ أو الوضع البديل من مكتب شؤون الجنسية والهجرة خالل 
 س الحدود.، يحق له العمل في التفيا بتصريح من حرستة أشهر



أفراد أسرتك  يحق لك لم شمل
  الموجودين بالخارج

بعد أن أقمت في التفيا لمدة عامين، سيحق 
لك لم الشمل مع أفراد أسرتك الذين يعيشون 

  في الخارج

 
 طلب تقديم للشخص يحق ذلك، على وعالوة
 لدوليةا المنظمة تنفذه الذي بالبرنامج لاللتحاق
. طوع ا األصلية بلدانهم إلى للعودة للهجرة

 الدولية المنظمة: مةبالمنظ االتصال معلومات
 (IOM) للهجرة

UN House, Pils Street 21, Riga, LV-
: اإللكتروني البريد ،1050

imezs@iom.int، اإللكتروني الموقع :
www.iom.int . 

 
 .اإلبعاد قرار في الطعن للشخص يحق

مقطوع  يمكنك الحصول على دعم مالي
ة لتغطية نفقاتك اليومية لمدومبلغاً مالياً 

 شهور. 10

ي مقطوع يمكنك الحصول على دعم مال
ً لتغطية نفقاتك اليومية لمدة  ً ماليا  7ومبلغا

 شهور 

، لكن أذا كانت األسرة 194وللصغار يورو،  278 يكون مقدار اإلعانة المقطوع
  يورو. 194يورو واآلخر  278مؤلفة من زوج وزوجة، يُعطى أحدهما 

 97وللصغار يورو/شهرياً،  139يبلغ مقدار اإلعانة لتغطية النفقات اليومية للكبار 
يورو  139يورو/شهرياً، وإذا كانت األسرة مؤلفة من زوج وزوجة يُعطى أحدهما 

  يورو.  97واآلخر 
 أشهر مضافاً إلى راتبه. 3إذا التحق شخص بعمل في التفيا، ستُمنح اإلعانة لمدة 

 المساعدة االجتماعية 

 والدعم الذي تقدمه البلدية
 أن االجتماعي للمرشد يجوز الضرورة، عند المركر، مغادرة عليه شخص أو اللجوء طالب أو الالجئ وضعية منح حول قرار اتخاذ عند
 . لإلقامة جديد مكان على الحصول في مساعدة يقدم

 إن  .جيلهوتس الجديد اإلقامة مكان عن اإلعالن بديل بوضع المتمتعين األشخاص أو الالجئين على يتعين لإلقامة، دائم جديد مكان أيجاد عند
 إلكترونيا ً ناإلعال تكملة يجوز. والبلدية الدولة مع القانونية العالقات لممارسة إليهم الوصول لضمان األشخاص لجميع ُملزم باإلعالن االلتزام

 مكتب في شخصيا ً أو اإللكتروني المصرفي فويضالت أدوات عبر / https://www.latvija.lv  الحكومية لإلدارة اإللكتروني الموقع في
 : الرابط على والهجرة المواطنة شؤون لمكتب تابعة وحدة بأقرب باالتصال معلومات على الحصول يمكنك .والهجرة المواطنة شؤون

https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/k/pmlp-nodalas/tr.html ال المسؤول الشخص كان إن مالحظة يُرجى    هتمل 
 .ترونيا ًلكإ اإلعالن ملىء الممكن من فليس وبالتالي، إلكترونية، مصرفية خدمات تقدم ال البنوك فإن الروسية، أو اإلنجليزية يتحدث

 المساعدة فرص على للتعرف البلدية في االجتماعية بالخدمة االتصال خصللش يمكن بعينها، بلدية في إقامته مكان عن الشخص يعلن أن بعد

 .االجتماعية

الخدمة االجتماعية مؤسسة بلدية تقدم المساعدة االجتماعية، وتنظم وتقدم الخدمات االجتماعية لسكان البلدية. األشخاص الذين يتمتعون 

 ماعية. بوضع الجئ أو وضع بديل يحق لهم الحصول على المساعدة االجت

 ةالمساعدة االجتماعية إعانة مالية أو مادية تُقدم على أساس تقييم مادي لألشخاص )العائالت( الذين يفتقرون إلى الموارد الالزمة لتلبي

 احتياجاتهم األساسية.

 

يمكن للشخص الذين يتمتع بوضع الالجئ ويفتقر إلى الموارد الكافية أن يتصل بالبلدية واإلعالن عن مكان 
 امته ويحق له:إق

 

 إعانة بموجب الحد األدنى المضمون من إجمالي الدخل الشهري
تقدم اإلعانة لضمان أدنى مستوى دخل مضمون لألسرة )الشخص( التي يكون متوسط دخله خالل الثالثة أشهر 

خل لي الداألخيرة أقل من مستوى إجمالي الدخل الشهري الذي تنصا عليه القوانين واللوائح. يبلغ مقدار إجما
يورو، للشخص الذي يحصل على معاش أو معاش عجز، وكذلك للشخص الذي  64.03للطفل  الشهري شهرياً 

 www.eriga.lv ) يورو 56.91 ، والشخص الذي في سن العمل يورو 128.06 يتلقى إعانة تأمين اجتماعي 
 .) 
 

 الشهري في مختلف البلديات.  قد يختلف مقدار إجمالي الدخل

 

 إعانة شقة
األشخاص الذين أعلنوا عن مكان سكنهم األساسي في اإلقليم اإلداري لمدينة ريغا ويعيشون في العنوان المقدم 

يورو في الشهر لكل فرد أو  284.57في الطلب والذين لم يتجاوز متوسط دخلهم لألشهر الثالث الماضية 
ألشخاص الذين يحصلون على معاشات تقاعد أو ليكون المتوسط صل، ولكن ل منفكشخص بعمر العمل بش

  .355.72هو إعاقة أو فوائد ضمان اجتماعي من الدولة 

mailto:imezs@iom.int
http://www.iom.int/
https://www.latvija.lv/
https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/k/pmlp-nodalas/tr.html
https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/k/pmlp-nodalas/tr.html
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/


طلب إعانة شقة لتغطية رسوم اإليجار أو رسوم إدارية لمكان اإلقامة ونفقات للخدمات المتعلقة  للمستفيديحق 
هر، لكنه عليه أن يشتري خدمة التدفئة مرة واحدة في السنة باستخدام مكان المعيشة مرة واحدة كل ثالثة أش

التقويمية. إذا تغيرت المصاريف المتعلقة باستخدام مكان عيش العميل في غضون ثالثة أشهر، بعد تقديم طلب 
 لمستفيداحساب منافع الشقة، يحق للخدمة االجتماعية أن تحسب منافع الشقة بناًء على المستندات التي يقدمها 

 ماشية مع الوضع الفعلي.مت
  مختلف البلديات. يمكن أن يختلف مبلغ العالوة في

 

 منفعة مقطوعة في حاالت الطوارئ
يجوز أن تقدم الخدمة االجتماعية إعانة لألسرة )الشخص( لتلبية الحاجات األساسية في الحاالت الطارئة، وذلك 

  بدون تقييم لدخل األسرة )الشخص(

  يورو لألسرة )الشخص(؛ 3000طبيعية: حتى إلى في حالة وقوع كارثة  

  في حالة وجود ظروف أخرى ال تعتمد على إرادة األسرة )الشخص( )سرقة، مرض، حاالت عنف، حادث

سير خطير، عالج طويل األمد، وفاة مفاجئة ألحد أفراد العائلة، وفي حاالت أخرى بسببها ان تكون 

ياجات األساسية(، تُقدم مساعدة نفسية واجتماعية و/ أو مادية: )األسرة( الشخص غير قادر على توفير االحت

  يورو لكل أسرة )شخص(. 1500تصل حتى 

تقدم اإلعانة إذا جرى تسلم طلب الشخص الطالب لإلعانة في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد حدوث 

 األزمة، باستثناء الحاالت التي يصعب فيها طلب اإلعانة ألسباب موضوعية 

 الحصول على منافع البلدية األخرى بعد تقييم االحتياجات للحالة المعينة.يمكن 
 قد يختلف مقدار اإلعانات وأنواعها في مختلف البلديات.

 

األشخاص الذين يتمتعون بوضع بديل ويفتقرون إلى الموارد الكافية يمكنهم االتصال بالبلدية لإلعالن عن 
 مكان إقامتهم ويحق لهم: 

 

 جب الحد األدنى المضمون من إجمالي الدخل الشهريإعانة بمو
تقدم اإلعانة لضمان أدنى مستوى دخل مضمون لألسرة )الشخص( التي يكون متوسط دخله خالل الثالثة أشهر 

 األخيرة أقل من مستوى إجمالي الدخل الشهري الذي تنصا عليه القوانين واللوائح.
يورو وبالنسبة للشخص الذي يتلقى معاش التقاعد  64.03هو مبلغ الحد األدنى المضمون لكل شهر لكل طفل 

وبالنسبة لألشخاص  128,06أو اإلعاقة وكذلك األشخاص الذين يتلقون مزايا الضمان االجتماعي يكون المبلغ 

 (eriga.lv)   يورو 56.91بعمر العمل يكون المبلغ 

 قد يختلف مقدار إجمالي الدخل الشهري في مختلف البلديات. 

 

 عانة شقةإ
عالوة على ذلك، يمكن للشخص الحصول على خدمات مأوى أو مأوى ليلي، وكذلك معلومات واستشارات من 
الخدمة االجتماعية حول حل المشكالت االجتماعية. يجوز لألطفال الذين يتمتعون بوضع بديل الحصول على 

 خدمات الرعاية االجتماعية وخدمات إعادة التأهيل االجتماعي.
  البلديات. ف مقدار إعانة الشقة في مختلفقد يختل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرعاية االجتماعية والضمان االجتماعي في ريغا

 إجراءات الحصول على المساعدة االجتماعية

 

 لشخصللحصول على المساعدة االجتماعية، التي تشمل الرعاية االجتماعية، والمساعدة المادية وإعادة التأهيل االجتماعي، يتصل ا

الذي أعلن عن مكان سكنه في ريغا، على سبيل المثال، بمساعدة مرشد اجتماعي )إذا لزم األمر(، بالخدمة االجتماعية في ريغا، ومعه 

 طلب خطّي أو شفوي يكتبه الموظف المسؤول، ويوقع عليه العميل.

 

. لتبادل المعلومات على نحو مالئم وأسرع، LV-1010(، ريغا، 1)الدور  19/23عنوان الخدمة االجتماعية في ريغا: شارع بازنانك 

أو الخط الهاتفي  soc@riga.lvواستالم الخدمات، ننصحك باستخدام وسائل التواصل اإللكترونية، مثل البريد اإللكتروني: 

 +.371 67105048لالستعالمات: 

 

لتميكن الخدمة االجتماعية من 
 تقييم الدخل والحالة المادية



للمهاجرين خدمات ترجمة فورية مجانية يجوز ألي شخص زيارة جميع المؤسسات بمساعدة مترجم فوري. يوفر مركز المعلومات 

يلية مباللغات التالية: الداري والفارسية والباشتو والعربية والفرنسية والكردية والبنجابية والصينية والتركية واألوزبكية والهندية والتأ

ّسقة ، يُرجى التواصل مع الجهة المنوالسورانية والبنغالية والفيتنامية والتغرينية واإلسبانية. للحصول على خدمات الترجمة الفوريّة

+( أو يمكنك أن تطلب من مرشدك االجتماعي 371) 28006615أو عبر الهاتف:  tulki@integration.lvعبر البريد اإللكتروني: 

 القيام بذلك.
 
 

 

 



 ريغا في المتاحة االجتماعية الخدمات بعض

  النهاريّة األطفال مراكز

 يّة،االجتماع المهارات تنمية ذلك في بما االجتماعية، التأهيل إعادة خدمات توفير مل،الع أيام في: الخدمة
 الجتماعية،ا المشكالت بعض حل في وأقاربهم العمالء مشاركة الفراغ، وقت لقضاء فرص وتوفير التعليم
   . الذاتية المساعدة جماعات و الدعم

 
  األزمات معالجة مركز

 نالذي والعائالت واألطفال الحوامل لألمهات اجتماعية-نفسية مساعدة األزمات ةمعالج مركز يوفّر: الخدمة
 .أشهر 6 عمر حتى المؤسسات في أطفال لديهم

 
 المدى قصيرة إقامة

 على اعدليُس اجتماعي أخصائي توفّر كما قصيرة لفترة للسكن مكان ا المدى قصيرة اإلقامة توفّر: الخدمة
 6 إلى تصل لفترة( األسرة) الشخص ذلك يأوي دائم إقامة مكان إيجاد ينح إلى االجتماعية المشاكل حل

 .أشهر

 
 األسرية المساعدة خدمة

ا األسرية المساعدة خدمة توفّر:الخدمة  ورعاية االجتماعية، المهارات اكتساب بهدف وتدريبا شخصي ا دعم 
 . الفردي ياالجتماع التأهيل خطة مع يتماشى بما األسر وإدارة والتعليم، األطفال

 
 اإلدمان أخّصائيًّ

 مجموعاتل الدعم تقديم و اإلدمان تسبّب التي المواد بشأن الوعي حول والجماعيّة الفرديّة االستشارات: الخدمة
 .واألّمهات لآلباء الدعم ومجموعات الُمشتركين الُمعالين

 
 الليليّة والمالجئ المالجئ

 يوفرو السنة، في شهرين إلى تصل لمدّة الشخصية النظافة وأدوات عشاءً  و إقامة ً الليلي الملجأ يوفر: الخدمة
 لىإ تصل لفترة االجتماعي األخّصائي وخدمات الشخصية النظافة وأدوات طعاما و المدى قصيرة إقامة الملجأ

 أزمات، يواجهون الذين األشخاص أو محدّد إقامة مكان لديهم ليس الذين لألشخاص يحق .السنة في شهور 6
 .الليلي الملجأ أو الملجأ خدمات على صلوايح أن

 
 ذوي من وغيرهم محدّد إقامة مكان لديهم ليس الذين لألشخاص يمكن :الدافئ الطعام وخدمات  المشّردين مطعم
  .مجان ا الطعام على يحصلوا أن ريغا في المنخفض الدخل

 
 

 والنظافة الطعام ُعبّوات

 في صغار أطفال هناك كان إذا. مجان ا الشخصية النظافة ومعدّات الطعام عبّوات على الحصول يمكن: الخدمة
 نم لمزيد. لألطفال الشخصية النظافة وأدوات الطعام من إضافية عبوات على الحصول يمكن فإنه األسرة،

    /https://www.atbalstapakas.lv: األماكن عن المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atbalstapakas.lv/


 

 

 الصليب األحمر الالتفي

 المراكز الصحية في ريغا
 

 

 

 بيانات االتصال

 

 Šarlotes Street 1B 

 ساعات العمل:

 17:00 - 09:00أيام األربعاء والجمعة من الساعة  -

 19:00 -11:00أيام الخميس من الساعة  -

 

 Gaiziņa Street 7 

 ساعات العمل: 

 16:00 -10:00أيام االثنين والثالثاء من الساعة  -

 أيام األربعاء والخميس  -

10:00- 15:00 

"، ريغا، يتوفار مكان للوقاية من Gaiziņa Street 7في "

فيروس نقص المناعة البشرية في مدينة ريغا، حيث يمكن 

للمرء إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية ومرض 

 Cو  Bالزهري والتهاب الكبد الفيروسي 

 

 Aglonas Street 35/3 

 مل: ساعات الع

 16:00 – 10:00أيام االثنين: -

 16:00 -10:00أيام الخميس:  -

 

 Patversmes Street 30, k-2  

  ساعات العمل:

 16:00 - 10:00أيام الثالثاء:  -

 

 Slokas Street 161  

 ساعات العمل: 

 أيام االثنين والثالثاء  -

 15:00 -10:00أيام الخميس: 

 

 

 خدمات مجانية:

 

ضين أو مساع ©  دي األطباء، استشارات الممرا

)أثناء االستشارات، يمكن للشخص الحصول على معلومات حول 

ي والتدابير الوقائياة ضد األمراض،  أهمياة تواجد نمط حياة صحا

ة، وتوفار الخدمات الطبياة  وتأثير المواد المسبابة لإلدمان على الصحا

االقتصادية، وإمكانية الحصول على -لمختلف الفئات االجتماعية 

ات و الخدمات االجتماعية، والدعم النفسي، وكذلك معلومات المساعد

انياة المتعلاقة بتحسين الوضع الصحي التي يقدامها  عن األنشطة المجا

 قسم الرعاية االجتماعية في مجلس مدينة ريغا لسكان ريغا(.

 

 الفحوصات الوقائية: ©

 قياس ضغط الدم؛ -

 قياس طول الجسد؛ -

 قياس الوزن؛ -

 حساب مؤشر كتلة الجسم -

 اختبارات الفحص السريع لفيروس نقص المناعة البشرياة. -

 الدعم النفسي. -

  معلومات بشأن الخدمات التي يقدامها الصليب األحمر الالتفي. -

 

 خدمات مدفوعة:

 

 1.00اختبار مستوى الجلكوز في الدم )تبلغ رسوم الخدمة  -

 يورو(؛

اختبار الكوليسترول والدهون الثالثية في الدم )تبلغ رسوم  -

 يورو(.  2.00خدمة ال

 

 

 

 

 



 

 الصليب األحمر الالتفي 

 نقاط المساعدات اإلنسانية في ريغا

 

 بيانات االتصال

j 

 Burtnieku Street 37  

 +37126589819هاتف:

 ساعات العمل: 

  14:00 -12:00أيام السبت من الساعة  -

-  ً  التطبيق مسبقا

 

 Patversmes Street 30, k-2 

  +37122063029  الهاتف

 ات العمل: ساع

 15:00 -10:00الجمعة من الساعة  -أيام االثنين -

 

 Aglonas Street 35-3 

 +37127543441هاتف: 

 ساعات العمل: 

 15:00 -11:00الخميس -االثنين -

 

 Gaiziņa Street 7 

 +37167336650هاتف: 

 ساعات العمل: 

 14:00 -10:00الخميس من الساعة -االثنين -

 

 

 ب األحمر الالتفيمساعدات إنسانية من قبل الصلي

 

توفير المساعدات اإلنسانية لألشخاص الذين ال يستطيعون توفير 

 االحتياجات األساسية ألنفسهم:

 طعام،  -

 مالبس،  -

 كتب مدرسية،  -

 مالبس النوم،  -

 األدوات المنزلياة )الصحون، أواني المطبخ، إلخ(. -

 

 

عند رغبتك بمشاركة أمتعتك المتواجدة بحالة جيدة وتكون كذلك 

لة لالستعمال، وفي حالة لم تعد بحاجة إليها، يمكنك التبرع بها قاب

 في أي نقطة مساعدة إنسانية تابعة لمركز الصليب األحمر الالتفي. 

 

 

 

 

 

 



 

توزيع مجموعات الدعم داخل صندوق المعونة األوروبية 
 (FEADللفئات األكثر حرماناً )

 

ة بنقاط التوزيع التابعة لمركز الصليب  بيانات االتصال الخاصا

 األحمر الالتفي*

 

 Burtnieku Street 37  

 ساعات العمل: 

  14:00 -10:00أيام الثالثاء من الساعة  -

 19:00 -16:00أيام الخميس من الساعة  -

 14:00 -12:00أيام السبت من الساعة  -

 

 Patversmes Street 30, k-2 

  ساعات العمل:

 15:00 -10:00الخميس من الساعة -االثنين -

 

 Aglonas Street 35-3 

 ساعات العمل: 

 15:00 -10:00الخميس من الساعة -االثنين -

 

 Gaiziņa Street 7 

 ساعات العمل: 

 16:00 -10:00الخميس -االثنين -

 15:00 -10:00أيام الجمعة  -

 

 Slokas Street 161 

 ساعات العمل: 

 16:00 -11:00أيام االثنين:  -

  16:00 -10:00الجمعة  -الثالثاء -

 

 توزيع مجموعات الدعم

 (FEADصندوق المعونة األوروبية للفئات األكثر حرماناً )

 

 من يستطيع الحصول على مجموعات الدعم؟

الشخص أو األسرة التي حصلت على شهادة من الخدمة 

 االجتماعية في البلدية المحلية:

 ،االمتثال لحالة الشخص المحروم 

  ض الشخص أو األسرة ألزمة،التي  تؤكاد تعرا

  والتي تنُصا على أن الشخص أو األسرة قد تم إعالنها على

 242أنها محرومة )متوساط الدخل الشهري ال يتجاوز 

. استالم عالمة من 01/01/2019ابتداًء من  -يورو( 

الخدمة االجتماعية تشير إلى االمتثال لشروط الموارد 

 عات الدعم.المالية بشأن استالم مجمو

 

شهًرا،  24يمكن لألسر التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن 

ات إضافية من الطعام وأدوات جيادة للنظافة  الحصول على عبوا

 الشخصية خصايصا لألطفال الصغار.

 

 يمكن للشخص أو األسرة الحصول على**:

 ات طعام؛  عبوا

 أدوات النظافة الشخصية ومجموعة األدوات المنزلية؛ 

  األدوات المدرسيةمجموعة 

  علب طعام إضافية للرضع؛ 

 أدوات نظافة إضافية للرضاع؛ 

ات  * قد تتغيار ساعات العمل ** قد يتغيار محتوى العُبوا

 

 

 

 

 

 

 



ن افِع  الدولة قبل من االجتماعي التأمين من المتأتية الم 

 التأمين زايام على الحصول للشخص فيحق لضرورية،ا االجتماعي الضمان صناديق في ويُساهم رسمي ا التفيا في يعمل شخص هناك كان إذا
 .الحكومية االجتماعية

 . دائم إقامة حتصري توفّر من البد الالتفيون، المواطنون عليه يحصل الذي المقدار بنفس والبلدية الدولة من اجتماعية مساعدة تتلقى لكي

 
 الحكومي االجتماعي التأمين يوفّرها التي المنافع ومقدار أنواع

 اللجوء طالبو االجتماعية منافعال
 ذوي األشخاص

 البديل الوضع
 الالجئون

 الوضع مزايا
 من المقدّم األسري

 الدولة قبل
 شيء ال شيء ال

ا، 15 و 1 بين يتراوح الطفل عمر كان إذا بالمزايا التمتّع يقع  استمر إذا أو عام 
ا 20 إلى 15 سن من الدراسة في الطفل  عدد على المنافع مقدار يعتمد. عام 

 : األسرة في األطفال

  يورو في الشهر 11.38 ول: ألبالنسبة للطفل ا -
  يورو في الشهر 22.76بالنسبة للطفل الثاني:  -
  يورو في الشهر 34.14 بالنسبة للطفل الثالث:  -
  يورو في الشهر 50.07بالنسبة للطفل الرابع وما بعده:  -
ا 20 إلى 1 نس من أكثر أو طفلين تضمًّ التي للعائلة إضافي دفع  وقع التي و عام 

 :األسري وضعها مزايا دفع و توفير

   يورو في الشهر 10 بالنسبة لطفلين:  -
 ،يورو في الشهر 66 بالنسبة لثالثة أطفال:  -
  يورو في الشهر 50أكثر من  بالنسبة لكل طفل بعد ذلك:  -

 إضافي مبلغ
 تتمتّع لألسرالتي

 أسري وضع بمزايا
 ضّمها بسبب خاص
 اقمع لطفل

 شيء ال شيء ال

 طفلل ضّمها بسبب خاص أسري وضع بمزايا تتمتّع التي لألسر إضافي مبلغ
  . يورو 106.72 معاق

 لطفل ّمهاض بسبب خاص أسري وضع بمزايا تتمتّع التي لألسر إضافي مبلغ يُقدّم
 فيه بلغي الذي اليوم وحتى المعاق الطفل حالة فيه تُقدَّم الذي اليوم من ابتداء معاق

ا 18 لطفلا  .ال أم األسري الوضع مزايا دفع عن النظر بغض عام 

 شيء ال شيء ال  الطفل رعاية مزايا
 حتى نصف و سنة عمر من .الشهر في يورو 171 : نصف و سنة بلوغ حتى

  الشهر في يورو 42.69 : عامين

 المخصصة اإلعانة
 األطفال إلنجاب

 شيء ال شيء ال
. الطفل عمر من 8 اليوم من ابتداءً  تُقدم. يورو 421.17 قيمتها واحدة لمرة إعانة
 .أشهر 6 غضون في بها يُطالب أن يجب

 مخصصة إعانة
 معاق بطفل للعناية

 شيء ال شيء ال

  .شهريا ً/يورو 313.43هوهو معاق بطفل للعناية اإلعانة مبلغ

 تم ذيوال المعاق، بالطفل يعتني الذي الوصي أو األبوين أحد إلى اإلعانة تُعطى
 على درةوالق الصحة في المختصة للجنة الدولة طبيب قبل من باإلعاقة تشخيصه

 .العمل

 ذو لشخص إعانة
 عناية تتطلب إعاقة

 شهري ا/يورو 313.43 هو عناية تتطلب إعاقات ذو لشخص اإلعانة مبلغ شيء ال شيء ال

 
 ةاالجتماعي التأمينات لوكالة اإللكتروني الموقع يارةز الرجاء واستالمها، مبلغها اإلعانات، بخصوص المعلومات أحدث على للحصول
  /https://www.vsaa.gov.lv :الحكومية

 
  

https://www.vsaa.gov.lv/


 
  القانونية المساعدة

 طلب ضرف حالة في ل،المثا سبيل على -قانونية مساعدة إلى يحتاجون بديل وضع ذو شخصا ً أو الجئين كانوا سواء- اللجوء طالبوا كان إذا

 ينوالمهاجر المواطنين شؤون مكتب قرار الستئناف بالتجهيز القيام أو والمهاجرين، المواطنين شؤون مكتب طرف من الوضعيات إعالة

 : أخرى حاالت أي في اإلدارية، المحكمة في

 لى الموقع اإللكتروني إلدارة المساعدةيمكن للشخص أن يختار محامي مدفوع األجر. قائمة لمقدمي المساعدة القانونية متوفرة ع .1

  https://www.jpa.gov.lv/uploads/filedir/web_jps_saraksts_110719.pdfالقانونية: 

الرسوم والمقدمة من قبل الدولة. المشرف االجتماعي يساعد  يحق للشخص أن يطلب وأن يتلقى المساعدة القانونية المعفية من .2

الالجئين على ملء االستمارة عن المحامي الموفر من طرف الدولة. خالل فترة انتظار الوضع، مخول لطالبي اللجوء أن 

 استشارات قانونية مدفوعة من طرف الدولة. 5يحصلوا على 

 

 دم من طرف:االستشارات القانونية المعفية من الرسوم تق  .3

 

 إجراءات طلب المساعدة مقدم المساعدة القانونية

إدارة المساعدة القانونية الخاصة 

 بالدولة

إذا كان الشخص غير ُمحتجز، يجب عليه ملء طلب مكتوب وتقديمه لمكتب شؤون المواطنين 

 والمهاجرين والذي بدوره يرسل الطلب إلى إدارة المساعدة القانونية ويوفر مترجم فوري.

إذا كان الشخص غير ُمحتجز، يجب عليه ملء طلب مكتوب وتسليمه لحرس الحدود والذي 

 بدوره يرسل الطلب إلى إدارة المساعدة القانونية و يوفر مترجم فوري.

المنظمة الغير الحكومية "مركز 

 حقوق اإلنسان"

 ،609c ،6 طابق ،21 المدرسة شارع
 LV-1010 ريغا،
 office@humanrights.org.lv:  اإللكتروني البريد+ 371 67039290: الهاتف رقم

 مآوى "البيت اآلمن"

 مركز المعلومات للمهاجرين

LV-1011ً،ًريغا،B 1-75ًشارعًالكبيلساً

    371ً67898343+رقمًالهاتف:ً
ا(8:00ًً–صباحا9:00ًً)الدوامً  مساء 

 konsultacijas@integration.lvالبريدًاإللكتروني:ً

 

 التفيا في الصحية رعايةال جراءاتإ

 
 

(،ًيتعينًعلىًالدولةًحمايةًصحةًاإلنسانًوضمانًمستوىًأساسيًمنًالمساعدةًالطبيةًلكل111ًحسبًدستورًجمهوريةًالتفياً)المادةً

 شخص.ًمعًذلك،ًالحفاظًعلىًالصحة،ًوإتباعًنمطًحياةًصحيًوًالشيخوخةًالنشطةًهمًمسؤوليةًفرديةًلكلًشخص.ً

ًرعايةًصحيةًأوليةًورعايةًصحيةًفيًحالةًالطوارئكانواًالجئينًأوًشخصاًبصفةًبديلًيمكنهمًأنًيحصلواًعلىًطالبواًاللجوء،ًسواءً

 معفيةًمنًالرسومًأوًبمشاركةًالمريضًبدفعًمبلغًضئيل.

 
 ًإذاًحدثًمرضًمفاجئًأوًإصابةًتعرضًحياةًالضحيةًلخطر.-المساعدةًفيًحاالتًالطوارئ  
 ً ًللشخصًفيًمؤسسةًمجموً-ًالرعايةًالصحيةًاألولية ًالتيًتُقدم عةًمنًخدماتًالرعايةًالصحية

العالجًالطبيًللمرضىًالخارجيينًأوًمكانًإقامةًالشخصًمنًقبلًُمقدميًالرعايةًالصحيةًاألولية.ً

ًقابلة،ًطبيبًاألسنان،ًمساعدًطبيبً ًالخدماتًتضمًطبيبًاألسرة،ًمساعدًالطبيب،ًممرض، هذه

 األسنان،ًممرضًواختصاصيًاألسنان؛
 
 

معًالمريضًهوًدفعًمبلغًمنًقبلًالمريضًعندًتلقيًخدماتًالرعايةًالصحيةًالمغطاةًمنًقبلًالدولة.ًالجزءًاألكبرًمنًًالدفعًالمشترك

-يشيكًأوًإيصالًإلزامً-مصاريفًالخدمةًيُغطىًمنًقبلًمواردًميزانيةًالدولة.ًعندًإجراءًالدفعًالمشترك،ًيجبًالحصولًعلىًوثيقةًدعمً

. 
 
 تيًيشاركًبهاًالمريضً)بعضًاألمثلة(قدرًالحصةًالً

https://www.jpa.gov.lv/uploads/filedir/web_jps_saraksts_110719.pdf


 
 

ً ًالمعلومات: ًمن -http://vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/pacientaللمزيد

ksajumi/pacientalidzma-lidzmaksajumu-apmeriً 
 
 

  

http://vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/pacienta-lidzmaksajumi/pacienta-lidzmaksajumu-apmeri
http://vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/pacienta-lidzmaksajumi/pacienta-lidzmaksajumu-apmeri


 خدماتًالطوارئًالطبيةً)إيًأمًأس(ً
مهددةًوالدقائقًمهمةًللحصولًعلىًمساعدةًالطوارئ،ًوالتعرض113ًاتصلًبرقمًخدماتًإيًأمًأسً" "ًفيًالحاالتًالتيًتكونًفيهاًالحياًة

 إلصابةًبالغةًأوًمرضًمفاجئًوًمساعدةًالطوارئًالزمةًفيًالحين.ً

 
 

إذاًكانًاالتصالًغيرًطارئ،ًسوفًيتمًإعالمًالمتصلًعنًإمكانيةًتلقيًالمساعدةًفيًمؤسساتًأخرىًللعالجًالطبي.ًيمكنًلألخصائيينً

الطبيينًبمركزًاإلرسالًرفضًإرسالًالفرقةًإلىًالموقع،ًإذاًكانًمنًالواضحًأنًاالتصالًغيرًطارئًوًليسًمنًاختصاصًاإليًأمًأس.ً

(www.nmpd.gov.lvً) 
 

يعملًإخصائيونًطبيونًمؤهلينًومدربينًفيًمركزًاإلرسالًالخاصًبخدماتًالطوارئًالطبية،ًوالذينًبدورهمًيقيمونًكلًاتصالًحسبً

 معاييرًمحددةًللتعرفًعلىًالحاالتًالخطرةًعلىًحياةًوصحةًالمريض.

 الضحية فاقدة للوعي

http://www.nmpd.gov.lv/


 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فيمكنكًأنًتتطلبًالمساعدةًهنا:ً-لكنًالمضاعفاتًالصحيةًغيرًمهددةًللحياة-انتًالمساعدةًضروريةًإذاًك
 

 ً)خارجًريغاً)للمزيدًمنًالمعلوماتhttp://www.vmnvd.gov.lv: 
o فيًمواقعًمساعدةًالطوارئ؛ 
o ًاألطباءًعلىًالمناوبين.اتجهًإلى 

 فيًريغا،ًمنًالممكنًالتوجهًنحوًأقسامًاستقبالًالمستشفىًحيثًيتمًتقديمًالخدمات؛ 
 ً:(8.9)66016001ًاتصلًالستشارةًطبيبًاألسرةًعلىًالخطًالساخن 
 

  اللجوء لطالبي الطبية المساعدة

 
 
 
 

  

 المساعدة الطبية
في حاالت الطوارئ، من الممكن الحصول على مساعدة الطوارئ 

باالتصال بفرقة الخدمات الطوارئ الطبية من خالل الخط 
". إذا كانت زيارة الطبيب ضرورية، يجب أن تقدم 113الساخن"

طلب لالستشارة الممولة من قبل الدولة بالقيام باإلتصال باألخصائي 
الطبي التابع لمركز طالبي اللجوء )من الممكن أن يدوم االنتظار 

 أشهر(. 6حتى 

 األدوية
في حاالت المرض، كل طالب لجوء له الحق في الحصول على 

خالل مدة  يورو 150.00أدوية مقدمة من قبل الطبيب تصل لمبلغ 

 البقاء.

 المعدات الطبية
إذا كان ضرورياً، من الممكن الحصول على المعدات الطبية التي 
أوصى الطبيب بها. شراء نظارات لطالب اللجوء يغطى إلى حدود 

  يورو. 60.00

 ِطب األسنان
األسنان، ألم  الخدمات تُقدم فقط في الحاالت المضبوطة )إصابات

الممولة من قبل  خدمات األسنانحاد في األسنان(، تقديم طلب إلى 

 أشهر(. 6)االنتظار قد يطول حتى  الدولة 

 الطبيب النفسي
 من الممكن الحصول على استشارة كشف مبدئية من الطبيب النفسي.
 

 أخصائي علم النفس
من الممكن الحصول على استشارة من أخصائي علم النفس، بتقديم 

 طلب لدى األخصائي أو لدى المرشد االجتماعي.

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/gimenes-arsti/dezurarsti-arpus-gimenes-arstu-darba-laika


  مع األشخاص أو للمهاجرين الطبية المساعدة
 البديل الوضع

 
بًعلىًكلًيجبعدًالتحّصلًعلىًصفةًالجئًأوًصفةًبديلة،ًيقومًالشخصًبالتسجيلًمعًطبيبًالعائلة،ًبناءًعلىًمكانًاإلقامةًالُمعلن.ًً

وقايةًبفحصًالشخصًبهدفًاتخاذًإجراءاتًالًشخصًأنًيكونًلديهًطبيبًالعائلةًوًالذيًيتكفّلًبمعرفةًتاريخهًالطبّي.ًحيثًيقومًالطبيب

والعالج.ًباإلضافةًإلىًذلك،ًوًفيًحالةًاستلزمًاألمر،ًيمكنًللطبيبًإحالةًالمريضًلجهةًُمختّصةًبهدفًاالستشارةًالطبيةًأوًالحصولً

حًلكًلنوضًًًّلًطبيبًالعائلة.منًالممكنًالتسجيلًلدىًطبيبًالعائلةًإذاًكانًمكانًإقامتكًالفعليًهوًفيًمنطقةًعمعلىًأّيًخدماتًأخرى.ً

 منًهمًأطبّاءًالعائلةًالذينًيعملونًبالقربًمنًمكانًإقامتك:

 ً8.30ً)أيامًالعملًمنًالساعة80001234ًًللحصولًعلىًالمعلوماتًاتصلًبرقمًالخدماتًالصحيّةًالوطنيةًعلىًالهاتف ً صباحا

(ًأو5.00ًحتىً  مساء 
 ً:ًراسلناًعلىًالبريدًاإللكترونيinfo@vmnvd.gov.lvًًمحدّد اًاسمًالمدينة،ًوالشارع،ًوعنوانًإقامتكًالحاليّة،ًوسنقومًبدورنا،

 بتوفيرًقائمةًأطباءًالعائلةًالمتواجدينًعلىًمقربةًمنك.
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1. Laws and regulations of the Republic of Latvia “Health Care Financing Law” 
https://likumi.lv/doc.php?id=296188 (Passed: 14.12.2017. Became effective: 01.01.2018.) 

2. Laws and regulations of the Republic of Latvia “Law on Social Services and Social Assistance” 
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums 

3. Laws and regulations of the Republic of Latvia “Procedures for the Calculation, Granting, 
Disbursement of the Benefit for Ensuring the Guaranteed Minimum Income Level and for the 
Entering into an Agreement Regarding Participation” https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-
aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-
nodrosinasanai’ 

4. Laws and regulations of the Republic of Latvia “Law on State Social Allowances” 
https://likumi.lv/doc.php?id=68483  

5. Laws and regulations of the Republic of Latvia “Support for Unemployed Persons and Persons 
Seeking Employment Law” https://likumi.lv/doc.php?id=62539#p10, (Passed: 09.05.2002. 
Became effective: 01.07.2002.) 

6. Portal of state administration services www.latvija.lv  
7. Informative material issued by the Office of Citizenship and Migration Affairs “Guidelines for 

Asylum Seekers in Latvia”  
8. National Health Service: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/valsts-veselibas-apdrosinasana 
9. National Health Service: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-

pakalpojumi/grutnieciba-un-dzemdibas 
10. National Health Service: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/kur-sanemt-medicinisko-palidzibu 
11. State Emergency Medical Service http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/NMPD/ 
12. State Emergency Medical Service  http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/kad_saukt_NMP/ 
13. State Employment Agency https://begluintegracija.nva.gov.lv/ 
14. Information centre for immigrants: http://www.integration.lv/lv/sociala-palidziba 
15. Office of Citizenship and Migration Affairs of the Ministry of Interior of the Republic of Latvia: 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/iecelosana-lv/patveruma-meklesana/begla-
statuss-pienakumi.html 

16. State Employment Agency: https://begluintegracija.nva.gov.lv/cita-svariga-
informacija/socialais-atbalsts-un-pakalpojumi/ 

17. State Social Security Agency: https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/ 
18. Riga City Council informative portal: https://www.riga.lv/lv/news/viss-par-dzivokla-pabalstu-

kam-pienakas-un-ka-sanemt?9706 
19. Riga municipality services portal: 

https://www.eriga.lv/ServiceCards/Default.aspx?cardExternalId=RD000248AJ0012 
20. Welfare Department of Riga City Council: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49.html 
21. Welfare Department of Riga City Council: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-

102/socialie-pakalpojumi-49/socialie-pakalpojumi-gimenem-un-berniem.html 
22. Association “Latvian Red Cross” www.redcross.lv   
23. Legal assistance administration: https://www.jpa.gov.lv/ 
24. Non-governmental organisation “Shelter “Safe House””: https://www.patverums-dm.lv/ 
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