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 هذا الكراس وسيلة لتقديم الوعي واملعلومات
 اإلضافية بخصوص األعامل واملعلومات التي

 يقّدمها املهنيون يف السجن، وتّم إعداده وفقا
 لشكل و محتوى مالئم لجمهور يجد اإلجابة عىل

 كل أسئلته األكرث شيوعا فيام يتعلق مبوضوع
الصحة والحقوق

بدعم من قبل:
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لصحة ا

Conception graphique et illustrations additionnelles : Composy
Illustrations personnages : Albatros Multimédia

St Quentin Fallavier  يف سجن
«VIH et Prison»من 

   الرون  ألب /أوفرييناإليدزCOREVIH   ملكافحة

 نتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف إعداد هذه
 الوثيقة

 عبد الحليم، عيل، دونوفان، خري الدين، نيكوالي، محمد: 
 والذين بفضل مشارتهم الفعالة، استطعنا تحديد  األسئلة املتكررة لدى

السجناء

 املهنيني يف الوحدة الصحية مستوى1، وحدة التعليم املحلية، خدمة
 وإدارة مؤسسة السجن الذين رافقوا ،SPIP السجن واإلدماج واإلفراج

هذا املرشوع خالل مراحل إعداده املختلفة

الرشكاء املاليني الذين ساعدوا يف وضعه 

   تّم إنجاز هذا الّدليل الّصحي مبوجب برنامج
 الوقاية الّصحية الّذي أعّدته الجمعيّة

    ALS املحلّية   
باإلشرت ك مع مجموعة
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أسس النظافة

اإليدز – التهابات الكبد

الجرب

السل الرئوي

االلتهابات الفطرية

أسئلة صحية

المالحظات

دليل الصحة
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تنظيف الزنزانة

استخدام الحاممات املشرتكة

نظفوا
 الزنزانة بانتظام 
)األرض، املغسلة

املراحيض..)

 عند
 اإلستحامم

 ينصح
 بإرتداء نعال

 الحامم
 لتجنب
 مالمسة
األرض



تهوية الزنزانة

غسل اليدين

فة
ظا

الن
س 

أس
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 فتح
 النافذة

   عىل األقل
 15 عرش

 دقيقة
يوميا

 غسل اليدين
 عدة مرات

 يف اليوم
 باستخدام
الصابون

15 دقيقة في اليو
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 القاممة

استعامل املغسلة

 رمي الّنفايات   
 من الّنافدة يجلب

الّصاصري، الفرئا
 باإلضافة إىل

 الّروائح الكريهة.
 ينبغي رمي
 الفضالت يف

القاممة

 ميكن رشب
 ماء الصنبور،

 الغسل وغسل
 األواين يف

 نفس املغسلة
دون مخاطر



تنظيف األسنان

                حالقة الّشعر و الّدقن

فة
ظا

الن
س 

أس
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 تنظيف
 األسنان بعد

كل وجبة

 يف حالة إستعارة
 أدوات الحالقة

 ينصح بتنظيفها
 بالصابون

 وتعقيمها مباء
 الجافيل  لتجنب

أمراض الّدم
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إلتهابات الكبد هي أمراض .سببها الكبد الوبائ

ميكن أن نحمل الفريوس دون أن
«نشعر باملرض» 

التهابات الكبد ب/ج
ما هي؟ 



VIH / السيدا/اإليدز
ما هو؟  

 اإليدز هو مرض يسببه فريوس نقص املناعة
البرشية

 يهاجم جهاز املناعة و يضعف مضادات الدفاع
عن الجسم

   ميكن أن نحمل فريوس نقص املناعة            
دون أن «نشعر باملرض»

كبد
 ال

ات
هاب

الت
 –

دز 
إلي

ا
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فريوس اإليدز والتهاب الكبد »ب»
كيف نصاب به؟

عن طريق الجنس الفموي
!من دون استخدام الواقي 

 عن طريق الفم



فريوس اإليدز والتهاب الكبد »ب»
كيف نصاب به؟

كبد
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ات
هاب

الت
 –

دز 
إلي

ا
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 عن طريق
الجنس

عن طريق العالقات الجنسية
                  من دون استخدام الواقي 

 عن طريق
فتحة الرشج
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 األقراط

فريوس اإليدز والتهابات الكبد »ب» و »ج»
كيف نصاب بها؟ 

عن طريق الدم اثناء الوشم
أو وضع أقراط باستخدام أدوات 

مستعملة سابقا 

الوشم

!



كبد
 ال

ات
هاب

الت
 –

دز 
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 تبادل ماكينة
 القص وآلة

الحالقة واإلبر

 فريوس اإليدز والتهابات الكبد »ب» و »ج»
كيف نصاب بها؟

عن طريق الدم يف حال
استخدام أدوات مستعملة 

 شاروقة
 )قصبة)
الرشب

!
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فريوس اإليدز والتهابات الكبد »ب »و »ج»
ال يوجد خطر

 فريوس اإليدز والتهابات الكبد »س»
كيف نصاب بها؟

فريوس اإليدز والتهاب الكبد »ب»
كيف نصاب به؟

 عند
 االستحامم،

 يف املراحيض،
 عند تقاسم
 الوجبات أو

 أغراض الحياة
اليومية

 عند
 املعانقة،

 عن طريق
 رشاش

 اللعاب،
 املصافحة،

 لدغ
الحرشات

ال يوجد خطر
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دز 
إلي
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 بالنسبة لإليدز، عن
 طريق األم التي

 تحمل الفريوس إىل
طفلها أثناء الرضاعة

 فريوس اإليدز والتهابات الكبد »س»
كيف نصاب بها؟

 عن طريق األم
 الحامل، أثناء الحمل

 أو عند الوالدة

!

فريوس اإليدز والتهاب الكبد »ب»
كيف نصاب به؟

خطر

! خطر
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استخدام
 الواقي  

 الذكري أو
 ،األنثوي

استعامل مرة
واحدة

فريوس اإليدز والتهابات الكبد »ب »و »ج»
كيف نحمي أنفسنا؟

1 X  = استعامل واحد

 وأ

!

 استعمل
 الزيت)هالم

 مصنوع من املاء)
 يقلل مخاطر

التمزق

 ال تستعمل واقيني يف
نفس الوقت

اذهب إىل الوحدة الصحية
للحصول عىل الواقي 



فريوس اإليدز والتهابات الكبد »ب »و »ج»
ال يوجد خطر

كبد
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 يف األماكن
 العامة:

 املستشفى،
 املحطة،

 املكتب، مرتو
 األنفاق،
 املدرسة

…

عند الطبيب
 عند طبيب األسنان

ال يوجد خطر



21

فريوس اإليدز والتهابات الكبد »ب» و »ج»
كيف نقلل املخاطر أو نتجنبها؟ 

 استعمل أدواتك الخاصة
وعقمها بعد كل استعامل

 األقراط

الوشم

ال يوجد خطر



فريوس اإليدز والتهابات الكبد »ب» و »ج»
       كيف نحمي أنفسنا؟

فريوس اإليدز والتهابات الكبد »ب »و »ج»
       كيف نحمي أنفسنا؟

كبد
 ال
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هاب

الت
 –

دز 
إلي
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 إجراء اختبار
 للكشف عن

 االيدز والتهاب
 الكبد

 املعرفة: تحمينا
وتحمي اآلخرين

أخذ لقاح
ضد التهاب
الكبد «ب»

ال يوجد لقاح ضد االيدز
!والتهاب الكبد  »ج»

 اذهب لرؤية
الوحدة الصحية

 اذهب لرؤية
الوحدة الصحية
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 استعمل سطحا
نظيفا

 ال تشارك أحدا يف
قصبة الرشب

 اغسل األنف
جيدا مع املاء

   نظف األدوية مباء الجافيل بني كل
  استخدامني/قص

 - غمس رأس املاكينة كليا باملاء خالل 15 دقيقة، واألدوات األخرى -

 - تنظيف الفرشاة 

 - غسلها باملاء

 - تجفيفها بقامش نظيف 

 استعمل قاعدة
 ماكينة قص

الشعر

فريوس اإليدز والتهابات الكبد »ب» و »ج»
كيف نقلل املخاطر أو نتجنبها؟ 



فريوس اإليدز والتهابات الكبد »ب» و »ج»
       كيف نقلل املخاطر أونتجنبها؟ 

 ملزيد من املعلومات، ميكنك تحديد موعد مع مركز
 الرعاية واملرافقة والوقاية يف اختصاص اإلدمان( يف

الوحدة الصحية

كبد
 ال
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هاب

الت
 –

دز 
إلي

ا
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كيف نعقم أدواتنا؟
1/  املاء

- الجافيل اغسل اإلبرة باملاء بغزار 

 2 /  الجافيل
- امأل القارورة مباء الجافيل °12 

- اتركها تختلط ملدة دقيقة، ثم أفرغها 
- قم بذلك مرتني 

 3 / املاء

- اغسل اإلبرة باملاء مرتني عىل األقل -

1 دقيقة واحدة

2 x2 x

2 x2 x
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التهاب الكبد »ب» و »ج»
العالج 

 يوجد عالج ملرض التهاب الكبد »ج» يسمح
بالشفاء منه

 ال ميكن الشفاء من مرض التهاب الكبد «ب»، 
  لكن يوجد أدوية

 تسمح بالتعايش مع املرض                          



مرض اإليدز 
العالج

 ال ميكن الشفاء من مرض االيدز، لكن يوجد
أدوية تسمح بالتعايش مع املرض

وهي أدوية يجب تناولها مدى الحياة

كبد
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الت
 –

دز 
إلي

ا
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 السل الرئوي
 ماهو؟  

السل الرئوي
يعالج 

وي
لرئ

ل ا
لس

ا

 بوساطة 
دواء مضاد

 يوجد لقاح

 إصابة خطرية جدا
 يف املجاري التنفسية

 سببها املتفطرة
 السلّية التي تنتقل

بوساطة الهواء

 اذهب لرؤية الوحدة
الصحية



الجرب
ما هو؟

 اذهب لرؤية الوحدة
الصحية

 ميكن معالجة
الجرب
رب
لج
ا
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 تطفل جلدي معٍد جّدا
 وينتقل عن طريق
 املالمسة الحميمية

 واملالمسة املبارشة و
 املطولة وعن طريق
)الرشاشف، األلبسة

 املناشف...)  
ويسبب حكة

 مبعالجة الشخص
ومحيطه

+
 تعقيم الرشاشف 

 و املالبس
واألغطية

!
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لة 
سئ

أ
لدي سؤال يتعلق بالصحة، ما العمل؟

التغذية؟
النوم؟

 أمل يف األسنان اإلدمان؟ 
 االستخدام الخاطئ

لألدوية؟
........؟

الوحدة
الصحية

?



كيف نحمي أنفسنا من
الفطريات؟

االلتهابات الفطرية
ماهي ؟

رية
فط

 ال
ات

هاب
اللت

ا
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قطن

 ميكن معالجة الفطريات
  بشكل جيد

 ولتجنبها يجب االهتامم
 بنظافة الجسم، تجفيف

 أماكن االنثناءات يف الجسم،
 ارتداء مالبس قطنية،

 استخدام الواقي عند القيام
بعالقات جنسية

 فطريات مجهرية فوق
 الجلد )القدم، اليد، اإلبط...)

 أو فوق األجزاء املخاطية
)األمعاء، الفرج، حشفة

  القضيب، الفم) 
 تسبب الحكة، تلسع، تحرق

 اذهب لرؤيةو تسبب رائحة كريهة
الوحدة الصحية
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 معلومات حول التهاب الكبد

معلومات الصحة والحقوق

خدمة املعلومات حول االيدز

خدمة املعلومات حول التبغ

العنف الزوجي

0 810 810 714

99#111

13 13 23 800 0 وأ  99#107

00 20 15 800 0 وأ  99#106

0 811 91 30 30

0 811 91 20 20

800 845 800 0 وأ  99#105

0 810 004 333

800 840 800 0 وأ  99#109

39 89

39 19

دليل الصحة

رادي للحمل مانع الحمل- الجهاض الإ

الصليب الأحمر

معلومات حول المخدرات

الإصغاء -لتعاطي العقاق�ي

الصغاء لتعاطي الكحول

الصغاء لتعاطي الحشيش

رقم أزور تكلفته حسب املكاملة

32

حة
ص

 ال
يل

دل



Arabe

ق
?



 هذا الكراس وسيلة لتقديم الوعي واملعلومات
 اإلضافية بخصوص األعامل واملعلومات التي

 يقّدمها املهنيون يف السجن، وتّم إعداده وفقا
 لشكل و محتوى مالئم لجمهور يجد اإلجابة عىل

 كل أسئلته األكرث شيوعا فيام يتعلق مبوضوع
الصحة والحقوق

بدعم من قبل:
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Conception graphique et illustrations additionnelles : Composy
Illustrations personnages : Albatros Multimédia

St Quentin Fallavier  يف سجن
«VIH et Prison»من 

   الرون  ألب /أوفرييناإليدزCOREVIH   ملكافحة

 نتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف إعداد هذه
 الوثيقة

 عبد الحليم، عيل، دونوفان، خري الدين، نيكوالي، محمد: 
 والذين بفضل مشارتهم الفعالة، استطعنا تحديد  األسئلة املتكررة لدى

السجناء

 املهنيني يف الوحدة الصحية مستوى1، وحدة التعليم املحلية، خدمة
 وإدارة مؤسسة السجن الذين رافقوا ،SPIP السجن واإلدماج واإلفراج

هذا املرشوع خالل مراحل إعداده املختلفة

الرشكاء املاليني الذين ساعدوا يف وضعه 

   تّم إنجاز هذا الّدليل الّصحي مبوجب برنامج
 الوقاية الّصحية الّذي أعّدته الجمعيّة

    ALS املحلّية   
باإلشرت ك مع مجموعة

لحقوق  ا
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Explications des symboles

La vie dedans

Préparation à la sortie

La vie dehors

Notes

Annuaire droits

شرح الّرموز

الحياة ذاخل الّسجن

تحضير إعادة اإلدماج

 الحياة خارج الّسجن

مالحظات

دليل الحقوق
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JAP :
 قايض تطبيق 

 العقوبات

 املحاميكتابة ضبط

املحكوم عليه/ املدان

 املتهم

JI / PROC

JI : قايض التحقيق  
 PROC : املّدعي العام

JAP

ULE :
املركز الّدرايس



مكتب إدارة الحجز

الحارس SPIP :  
 مصلحة الّسجن
 املعنية باإلدماج
ومراقبة الّسلوك

US :
 الوحدة الصحية  

ULE :
املركز الّدرايس

 مديرية إدارة الّسجون

وز
ّرم

 ال
رح

ش

6

Leçons de choses...

SPIP

BGD
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العنوان الربيدي

إجراء املكاملات الهاتفية

 إذا مل يكن لديك
 سكن خاص بك

 ميكنك طلب
 عنوان بريدي

 إلجراءاتك
  اإلدارية

 إن كنت
 :محكوما

اطلب إىل مدير
السجن 

 إذا كنت مٌتهام 
 أكتب إىل قايض

التحقيق

?

 مكاملتك مع املحامي، املراقب العام ألماكن
  الحرمان والحّرية و املدافعني عن ا لحقوق

ية محاطة بالّسّ
  مكاملتك الهاتفّية مٌجانية ألرقام    

ا لّتعريف # )أنظر إىل دليل الهاتف)

JI / PROC



اللغة

من أجل تقديم طلب

جن
لّس

ل ا
اخ

ة ذ
حيا

ال

8

?

ميكنك طلب
مساعدة املرتجم 

يتّم إعطاء دروس
اللغة الفرنسية يف 
،الخدمة املدرسية 

إن كنت مهتام 
بذلك، أكتب رسالة 

إىل وحدة التعليم املحلية 

 يجب أن تقّدم طلبا خطّيا
 للمكتب املعني وأن تحّدد

موضوع طلبك

من أجل اإلجراءات الرسمية
  )...ملّ الشمل، تحويل)

اطلب طلب إيداع

Bonjour

Bonjour

 مرحبا مرحبا

 القضاة، كاتب الضبط،
 مدير السجن،الوحدة

 ،الصحية، مكتب العمل...
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الرضائب

الزواج، االقرتان املدين، الوالدة

 يجب 
 عليك ملء ملف

 الترصيح بالرضائب
 حتى لو مل يكن

.لديك موارد

 ميكن التأّخر يف
SPIPالترصيح بالرضائب

ميكنك أن تكتب بريدا ملكتب
 السجن واإلفراج  SPIP أو مبارشة للبلدية

SPIP

ية
لد

الب

ية
لد

الب

?



 اإلجراءات الواجب القيام بها من أجل
مواردك

جن
لّس

ل ا
اخ

ة ذ
حيا

ال

 اإلعانات العائلية10
 استمرار الدفع خالل شهرين ومن ثم إعادة 

تقييم الوضع  العائيل
AAH إعانة األشخاص الراشدين املعاقني
 استمرار الدفع %100 خالل 60 يوما، ومن ثم
 ينخفض املبلغ إىل %30 )استمر يف الترصيح
)عن مواردك ودخلك

RSA دخل التضامن الفعال 
 يستمر الدفع خالل 60 يوما

 انتبه يف حال حصلت عىل مبالغ إضافية،)
)ستتم مطالبتك بها

?
d’écrou

avis

  انتبه: يجب عليك إخبار صندوق اإلعانة
CAF العائلية                

بحبسك عند وصولك
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  جمع شمل العائلة

?

تقديم رسالة
إىل املدير 

 يف حال عدم
الحصول عىل
 جواب خالل 

شهرين=رفض

 يف حال الرفض
 ميكن تقديم طلب

 استئناف لدى
 اإلدارة اإلقليمية

لخدمات السجون



السامح بالزيارات

جن
لّس

ل ا
اخ

ة ذ
حيا

ال

12

 بالنسبة لزيارة األطفال القارصين
  لوالدهم املسجون، إن مل يرافقهم
شخص بالغ: يجب أن يستشريوا ... 

 يقدم الزائر طلبا
 خطيا)يف أول زيارة
 يجب تقديم بعض

)األوراق الثبوتية

 أو إىل قايض التحقيق
إن كنت متهام

 أو إىل مدير السجن
إن كنت محكوما

?

SPIP

JI / PROC
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حق االقرتاع

 لتتمكن من االنتخاب يجب أن يكون عمرك
 18 سنة، أن تتمتع بالجنسية الفرنسية، أن

 تكون مسّجال عىل اللوائح االنتخابية، وتتمتع
بكامل الحقوق املدنية والسياسية

يتم االنتخاب عربإرسال بريد أو بالوكالة

?



 السامح بالخروج ورخصة
 الخروج لظروف عائلية

 )والدة، وفاة، مرض)

جن
لّس

ل ا
اخ

ة ذ
حيا

ال

14

 أن تكون محكوما عىل األقل 5 سنوات من
 السجن، أو قضيت نصف عقوبتك، لظروف
 صعبة، ميكن للمتهم أو املحكوم أن يطلب

 رخصة للخروج تحت الحراسة، ويف كل األحوال
تبقى موافقة القايض رضورية

?

JI / PROC

JAP
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الحصول عىل محاٍم

?

 تتوفر يف كتابة
 الضبط كل عناوين
 ولوائح املحامني و

 املساعدة القضائية
  )املساعدة

القضائية مجانية)

SPIP

 ميكن أن يحصل كل سجني عىل املساعدة
 القضائية، يجب إرسال  ملف الطلب إىل

مكتب املساعدة القضائية يف املحكمة العليا

?

TGI
املحكمة اإلبتدائية



املساعدة يف الحياة اليومية

جن
لّس

ل ا
اخ

ة ذ
حيا

ال

16

 بالنسبة
 للمعوزين عدة

 مساعدات ممكنة
 )غذائية، صحية،

      مالبس، القيام
 بنشاطات،...)  

التلفاز

 بشكل عام،
 تكون األولوية

 للمعوزين

لمعلا نوؤش لوؤسم

الحصول عىل عمل

?

 يجب تقديم طلب
خطٌيا عند وصولك

?

Réfèrent travail
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... مع مراقب، أكتب إىل

... مع األستاذ، أكتب إىل

... مع مختص بالصحة، أكتب إىل

Leçons de choses...



لدي مشكلة مع ...

... معتّقل، أكتب إىل

... ملطعم، أكتب إىل

جن
لّس

ل ا
اخ

ة ذ
حيا

ال

18

الشّراء
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الصور الشخصية

رخصة الخروج

ميكن أن يأيت مصورون
  اطلب إىل مركز خدمة السجن أو إىل املراقبني

تكلفة التقاط الصورة عىل حساب السجني

 يجب أن تكون
محكوما

 وأن تكون ضمن 
اآلجال

،القانونية 
 اكتب إىل كاتب 

? الضبط

SPIP
?



تحضري إعادة اإلدماج

اج
دم

 اإل
ادة

إع
ير 

ض
تح

20

لتحضري إعادة اإلدماج يجب أخد موعدمع

 موظّفوا مصلحة الّسجن املعنّية بإعادة
  SPIP اإلدماج 

  لكّل مايتعلّق بالشؤون اإلداريّة
     

مع الوحدة الصحية للمتابعة الطبية

SPIP

 انتبه: يجب
 التحضري لخروجك
  قبل عدة أشهر
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إشعار الرضائب

                      املوارد

 رضوري لتقديم
 طلبات املساعدة

 االجتامعية أو
 السكن

 للحصول عىل مساعدة
:عند الخروج

 إعانة املساعدة يف 
 العودة إىل العمل،

 دخل التضامن الفعال،
 إعانة الراشدين

املعاقني

SPIP

?

SPIP

?



 بطاقة  إقامة  / ترخيص اإلقامةاملؤّقتة

بطاقة الهوية الشخصية

اج
دم

 اإل
ادة

إع
ير 

ض
تح

22

 إذا مل يحكم عليك
 بعقوبة االستبعاد

 أو الطرد، ميكنك أن
 تطلب أول رخصة

 إقامة أو تجديد
 رخصتك قبل شهرين
من انتهاء صالحيتها

 بطاقة الهوية رضورية
 من أجل القيام

 باإلجراءات، من أجل
 إجراءات طلب بطاقة

 هوية شخصية جديدة،
 يجب الكتابة إىل كاتب

 الضبط أو إىل خدمة
السجن واإلفراج

SPIP
?

SPIP
?
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PUMA / CMUC / AME

ATTESTATION

PUMA / CMUC

CARTE AME

SPIP
?

 بالنسبة لألشخاص املصابني بأمراض طويلة
 األمد، يدفع التأمني الصحي تكاليف العالج

واألدوية 100%

 إن كنت تسكن و تعمل يف فرنسا بشكل منتظم و
PUMA مستقر، اطلب الحامية الصحية الشاملة

 إن مل يكن لديك الحق يف الحصول عىل النظام العام
 الخاص بالصحة أو األنظمة الخاصة أطلب التغطية

 CMU الصحية الشاملة

  إن كانت مواردك أقل من السقف القانوين، أطلب
 التغطية الصحية الشاملة اإلضافية  لدى صندوق

التامني الصحي
 إن مل يكن لديك بطاقة إقامة، اطلب املساعدة الطبية

 الحكومية
AME



البطاقة الصحية

الصحة/ التأمني الصحي
 (CPAM(

اج
دم

 اإل
ادة

إع
ير 

ض
تح

24

 استمرار الحقوق الخاصة
 بالنظام األسايس ملدة

سنة بعد إطالق رساحك
 للسجني وذويه)) 
بوساطة الشهادة

 الصادرة عن كتابة 
 الضبط عند إطالق
 رساحك، ألن كتابة

 الضبط ال تعطي أية
نسخة

 مل أعد أملك بطاقة
 صحية=اطلب شهادة

 من صندوق التأمني
 الصحي من أجل

،الطبيب والصيدلية
 اكتب رسالة من أجل

 إعادة إصدار بطاقة
صحية من جديد

?

?
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 اإليواء

 يوجد عدة منظامت أو مؤسسات ملساعدتك
من أجل إيجاد سكن:

دار الحرص االجتامعي

،شقق التنسيق العالجي

مركز اإليواء واالندماج الجامعي

الجمعيات )شقق بديلة)

SPIP

?



 تكييف العقوبة

JAP

اج
دم

 اإل
ادة

إع
ير 

ض
تح

26

?

 أن تكون محكوما وتتوفر فيك الرشوط
 واآلجال من أجل طلب تكييف العقوبة

  )إطالق رساح رشطي، التوظيف يف الخارج،
 إطالق رساح جزيئ، التوظيف تحت املراقبة

الكهربائية)

 يرسل أمني الضبط الطلب إىل قايض تطبيق
 العقوبات الذي سيخرب وحدة السجون

SPIP واالندماح واالختبار

SPIP



29
البعثة املحلّية:

للذين تزيد أعامرهم عن 26 سنة

إن كانت العقوبة قصرية املدة )4)
 يتم تفعيل حقوقك بالبطالة بعد تقديم تذكرة

الخروج
 يجب التسجيل من جديد باالتصال عىل الرقم:

3949 
وموقع األنرتنت :

www.pole-emploi.fr

العمل

?

Ou

البعثة املحلّية:
 ملن أعامرهم 26 سنة



تذكرة الخروج

جن
لّس

ج ا
خار

اة 
حي

 ال
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 انسخ تذكرة الخروج
 ألن ذلك رضوري

 بالنسبة لإلجراءات
 اإلدارية، ولن تحصل
 عىل أية نسخة بعد

خروجك

 أخرب املكاتب االجتامعية بخروجك من
أجل إعادة تفعيل حقوقك

BILLET DE SORTIE

MINISTERE DE LA JUSTICE

Monsieur XV

Prénom VX

صندوق اإلعانات العائلية

...
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دليل الحقوق

ARAPEJ
CIMADE Rhône-Alpes

33 rue Imbert-Colomès
69001 LYON

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) de LYON
اإلدارة المحلية لخدمات السجون في ليون

1 rue du Général Mouton Duvernet
BP 3009 - 69391 Lyon Cedex 03

EDF :  تقدم دائرة الكهرباء أسعارا تفضيلية لألشخاص الخارجين من السجن
بالنسبة للكهرباء

بالنسبة للغاز

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
المراقب العام ألماكن الحرمان من الحريات

BP 10301
75921 Paris cedex 19

OIP
المرصد الدولي للسجون

57 rue sébastien Gryphe
69007 Lyon

حق المعلومات حول اإليدز

مركز الحصول على الحقوق
أماكن المناوبة على موقع األمنرنت

99#110 ou 01 43 72 98 41
rhone-alpes@lacimade.org

0 800 333 123
0 800 333 124

01 53 38 47 80

       

0 950 92 00 34

0 810 636 636 

www.annuaires.justice.gouv.fr

وق
حق

 ال
يل

دل
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