ركبملا فشكلا جمانرب
يدثلا ناطرسل

.عئاش ضرم وه يدثلا ناطرس
.يدثلا ناطرسب ةباصم ءاسن رشع لك نم ةدحاو
.رمعلا مدقت دنع اعويش رثكأ يدثلا ناطرس
حلطصملا وه يدثلا
ءابطألا هقلطي يذلا
نييدثلا ىلع

فاشتكا وه ركبملا فشكلا
.ضارعألا روهظ لبق ضرملا

نم ةياقولل هلعف يننكمي يذلا ام
؟يدثلا ناطرس
اركبم هنع فشكلا نكمي ادج ريغص يدثلا ناطرس نوكي امدنع
ىلإ فشكلا فدهي
.ام ءيش دوجو فاشتكا

اركبم هنع فشكلا متي امدنعو
.هنم ءافشلا متي ام ابلاغ
يدثلا ناطرس نع فشكلا متي
ادج اريغص همجح ناك نإو ىتح
يدثلل يعاعشلا ريوصتلا ىمسي رابتخا قيرط نع
.طيسبو عيرس وه يذلاو
،يدثلل يعاعشلا ريوصتلا ةطساوب
.ابيرقت يدثلا تاناطرس عيمج نع فشكلا متي

؟يدثلل يعاعشلا ريوصتلا وه ام
.يدثلل ةينيسلا ةعشألاب ةروص ءارجا وه يدثلل يعاعشلا ريوصتلا
.نييدثلا نم لكل ةينيسلا ةعشألاب نيتروص ءارجإ بجي
،ةحضاو مارجوماملا ةروص نوكتل
يدثلا طغض متي نأ بجي
.نايحألا ضعب يف ملألا نم اليلق ببسي يذلاو
ادج مهم يدثلا ناطرس نع ركبملا فشكلا
،اًماع  69و  45نيب كرمع ناك اذإ  ،كلذل
ةيناكمإ كحنمت ةحصلا ةرازو
.نيتنس لك اناجم ةينيسلا ةعشألاب يدثلا ريوصتب مايقلا

ريوصتب مايقلا كنكمي فيك
؟ةينيسلا ةعشألاب يدثلا
لزنملا ىلإ ةلاسر كلصت فوس
.هب مايقلا كيلع ام كرابخإل
.كبيبط يلأست نأ اضيأ كنكمي
لوألا مارجوماملا ريوصت دعب
نيتنس لك ةلاسر نيقلتت فوس
.ةيلاوملا تاصوحفلاب مايقلل

؟ةجيتنلا نيفرعت فيك
يدثلل يعاعشلا ريوصتلا ةجيتن
،ةلاسر ةطساوب لزنملا ىلإ كلصتس
.كبيبط ىلإ اضيأ لسرتس امك

ةيبلس ةجيتنلا نوكت امدنع
ريخب يدثلا نأ ينعي كلذف
.ناطرس دجوي ال هنأو
مارجوماملا ريوصت راركت كيلع هنأ نايحألا ضعب يف كنوربخي دق
.ةحضاو ريغ ةروصلا نأل

،اهيف كوكشم ةجيتنلا نوكت امدنع
.ال مأ يدثلا ناطرس كانه ناك اذإ ام نيقيلا هجو ىلع افورعم سيل هنأ يأ
بيبطلا ىلإ باهذلا كيلع بجي ةلاحلا هذه يف
.ىرخأ تارابتخا ءارجإل

حئاصنلا ضعب

نيطبإلا يف وأ نييدثلا يف ءيش يأ يعضت ال
.ةحضاو ةروصلا نوكت ىتح

ةينيسلا ةعشألاب يدثلا ريوصتب مايقلل
.كسبالم نم يولعلا ءزجلا علخ كيلع بجي

.كييدث يفرعت نأ مهملا نم
كييدثل يتاذلا صحفلاب يموقت نأ كيلع كلذل
.يرود لكشب
رييغت يأ كانه ناك اذإ ام نيظحالت فوس لكشلا اذهب

يتاذلا صحفلا
يدثلا سمل وه كييدثل
كدي ةحار ةطساوب
تناك اذإ ام ةفرعمل
.ام ةلتك ةدوجوم

.لتك يأ دوجو وأ

،يدثلا يف اًبيرغ اًئيش تظحال اذإ بيبطلا ىلإ يهجوت
ةينيسلا ةعشألاب يدثلا ريوصتب تمق دق تنك نإو ىتح
.اًرخؤم

اولصتا املك ةينيسلا ةعشألاب يدثلا ريوصتب يموق
.كب
!يفكت ال طقف ةدحاو ةرمف
!كب اولصتا املك يبهذا

يدثلا ريوصت تادحو
 SEGOVIAايفوغيس
تاصصختلا ددعتملا ىفشتسملا
)(Hospital Policlínico
 921 41 92 90فتاه
 SORIAايروص
 (Hospitalيسسؤملا ىفشتسملا
)institucional
 975 22 09 04فتاهلا
 VALLADOLID ESTEديلوداياف قرش
ةياعرلاو ةحصلل ةيميلقإلا ةمدخلا
ةيعامتجالا
 983 41 37 71فتاه
 VALLADOLID OESTEديلودالاف برغ
" "Arturo Eyriesصصختلا زكرم
 983 45 60 17فتاه
 ZAMORAاروماز
يميلقإلا ىفشتسملا
 980 52 02 00فتاه

 AVILAاليفا
يميلقإلا ىفشتسملا
 920 35 72 00فتاه
 BURGOSسوغروب
ةياعرلاو ةحصلل ةيميلقإلا ةمدخلا
ةيعامتجالا
 947 28 01 36فتاه
 LEÓNنويل
ورديسيإ ناس يتنوم ىفشتسم
 987 22 72 50فتاه
 PONFERRADAاداريفنوب
 IIيحصلا اداريفنوب زكرم
 987 40 42 54فتاه
 PALENCIAةيسنلب
ومليت ناس ىفشتسم
 979 72 82 00فتاه
 CERVERA DEاجريوسيب يد اريفريس
PISUERGA
 979 70 66 00فتاه
 SALAMANCAاكنملاس
ةياعرلاو ةحصلل ةيميلقإلا ةمدخلا
ةيعامتجالا
 923 29 60 22فتاه

