
Sea cual sea tu decisión ¡¡estamos para apoyarte en todo lo que podamos!! Recuerda, tienes el derecho a hablar y a dar tu opinión. Es muy
importante que dejes claro si deseas regresar a tu país o no.

La situación en Ceuta ahora mismo es difícil, por eso vamos a explicarte cómo debes actuar si deseas quedarte en España.

مهما كان قرارك فنحن هنا لدعمك بأي طريقة ممكنة !! تذكر ، لديك الحق في التحدث وإبداء رأيك. من المهم جًدا أن توضح ما إذا كنت تريد العودة إىل بلدك أم ال. 

¡Hola! Somos un grupo de personas que queremos que todo marche bien. Has llegado a España y eres una persona menor
de edad extranjera ¡¡venimos a ayudarte!! 

مرحبا! نحن مجموعة من األشخاص نعمل عىل أن يسير كل شيء عىل ما يرام. ألنك وصلت إىل إسبانيا وأنت قاصر أجنبي ، هذفنا

مساعدتك

QUE DESEES QUEDARTE EN ESPAÑA. 
QUE DECIDAS REGRESAR A CASA.

PUEDEN DARSE DOS SITUACIONES:

1.
2.

يمكن أن تحدث حالتان:

أنك تريد البقاء في إسبانيا 

أن تقرر العودة إىل المغرب 

-Si no entiendes lo que te explican, pide que te acompañe una persona que hable tu idioma: un intérprete. No siempre lo hacen, pero en muchas
ocasiones ponen a vuestra disposición a personas que hablan otros idiomas. Pídelo continuamente, tienes derecho a entender las cosas que se te
explican.
- إذا لم تفهم ما يشرحونه لك ، اطلب من شخص يتحدث لغتك أن يرافقك: مترجم. إنهم ال يفعلون ذلك دائًما ، لكنهم في كثير من األحيان يضعون األشخاص الذين يتحدثون لغات أخرى تحت

تصرفك. اسأل باستمرار ، لديك الحق في فهم األشياء التي يتم شرحها لك.

-Si abren un proceso de repatriación a tu país, sin que esa sea tu voluntad, pide asistencia jurídica gratuita. Quiere decir que un abogado o abogada
de oficio te representará sin tener que pagarle.

-إذا فتحوا حملة ترحيل و أنت كنت مستهدف ، دون إرادتك ، اطلب المساعدة القانونية المجانية. هذا يعني أن المحامي أو المدافع العام سيمثلك بدون مقا.بل



Es muy importante que cuando hables, siempre haya un abogado o abogada delante, que te explique los derechos que tienes y lo que está
pasando o puede pasar. Puedes negarte a hablar con las demás personas hasta que no haya un abogado o abogada que te ayude y un
intérprete de tu idioma que te traduzca todo para que lo entiendas perfectamente.

 
من المهم جًدا أنه عندما تتحدث ، يكون هناك دائًما محام أمامك ، يشرح لك الحقوق التي تتمتع بها وما يحدث أو قد يحدث. يمكنك رفض التحدث إىل أشخاص آخرين حتى يكون هناك محام

.لمساعدتك ومترجم فوري بلغتك لترجمة كل شيء لك حتى تفهم تماًما
 

-Las personas que te entrevisten tienen que poner por escrito cuál es tu opinión y qué es lo que quieres tú hacer (si volver a tu país o no). Diles que
te dejen leer ese papel, que te den una copia y asegúrate de que lo que pone es lo que tú has dicho.
- يجب عىل األشخاص الذين يقابلونك أن يكتبوا ما هو رأيك وماذا تريد أن تفعله (سواء العودة إىل بلدك أم ال). اطلب منهم السماح لك بقراءة تلك الورقة ، وإعطائك نسخة ، وتأكد من أن ما تقوله

هو ما قلته.

-Tienes derecho a que se te notifique TODO y a que te entreguen copia de todos tus papeles ¡Pide copia de todos los documentos! Si la persona que
los escribe no te da una copia, pídela por favor y si te dicen que no hay copia, haz una fotografía con el móvil. Es importante que la fotografía se vea
bien.
- لديك الحق في أن يتم إعالمك بكل شيء وأن تحصل عىل نسخة من جميع أوراقك. اطلب نسخة من جميع المستندات! إذا كان الشخص الذي يكتبها ال يعطيك نسخة ، فيرجى طلبها وإذا أخبرك
بعدم وجود نسخة ، فالتقط صورة بهاتفك المحمول. من المهم أن تبدو الصورة جيدة.

.



-Si en algún lugar de España tienes familiares con los que te puedas ir a vivir o de los que quieras estar cerca, aunque no se puedan hacer cargo de
ti, explícalo.

- إذا كان لديك في مكان ما في إسبانيا أقارب يمكنك العيش معهم أو ممن تريد أن تكون قريًبا منهم ، حتى لو لم يتمكنوا من رعايتك ، فشرح ذلك.
 

-Si quieres quedarte en España y vives en un centro de menores, recuerda que tienes derecho a pedir tu permiso de residencia y trabajo en España
(papeles). ¡¡Pídelo!!

- إذا كنت ترغب في البقاء في إسبانيا وتعيش في مركز للقاصيرين ، تذكر أن لديك الحق في طلب أوراق اإلقامة والعمل في إسبانيا. أسأل عن ذلك.

¡¡Atención!! Esto no significa que todo vaya a salir como deseamos, pero trabajaremos hasta el final para que así sea.

انتباه!! هذا ال يعني أن كل شيء سينتهي كما نتمنى ، لكننا سنعمل حتى النهاية لتحقيق ذلك.

-Te van a hacer preguntas sobre tu familia y tus circunstancias, porque quieren evaluar y decidir si es mejor para ti seguir en España o volver a tu
país. Por eso, es importante que expliques por qué crees tú que es mejor quedarte en España, si eso es lo que piensas. Explica las razones por las
que has venido, por ejemplo, si huyes de algo, si no tenías allí posibilidad de estudiar o de trabajar, si quieres estudiar aquí, si tu familia no podía
mantenerte o tienes que ayudarles... explica tu historia, tus razones y tus objetivos de la forma más clara y detallada que te sea posible.

- سيطرحون عليك أسئلة حول أسرتك وظروفك ، ألنهم يريدون تقييم وتحديد ما إذا كان من األفضل لك االستمرار في إسبانيا أو العودة إىل بلدك. لذلك ، من المهم أن تشرح سبب اعتقادك أنه
من األفضل البقاء في إسبانيا ، إذا كان هذا هو ما تعتقده. اشرح أسباب قدومك ، عىل سبيل المثال ، إذا هربت من شيء ما ، إذا لم تكن لديك إمكانية الدراسة أو العمل هناك ، إذا كنت ترغب

في الدراسة هنا ، إذا لم تتمكن عائلتك من دعمك أو كان عليك المساعدة ... اشرح قصتك وأسبابك وأهدافك بأوضح طريقة ممكنة وأكثرها تفصيالً.

 



INMACULADA 683 138 216 (Andalucía Acoge Ceuta)
REBECA Y ARIANNA 644 176 591 (NoNameKitchen)
JOANA  603 579 967 (Maakum)

PERSONAS DE CONTACTO EN CEUTA
ناس معرفة في س

Si, por el contrario, tras estos meses decides que sí quieres volver a casa con tu familia ¡¡infórmanos!! También te ayudaremos a que puedas
volver ¡¡siempre que esa sea tu voluntad!!

عىل العكس من ذلك ، إذا قررت بعد هذه األشهر أنك تريد العودة إىل المنزل مع أسرتك ، فأخبرنا !!

سنساعدك أيًضا عىل العودة. 

 

Finalmente, queremos hacerte dos preguntas. Son cuestiones serias, a las que debes responder de forma muy sincera. Son preguntas
importantes tanto si quieres quedarte en España como si quieres volver a tu país. Cuéntalo. 

أخيرًا ، نريد أن نسألك سؤالين. هذه أسئلة جدية ، يجب أن تجيب عليها بكل صدق. هذه أسئلة مهمة سواء كنت ترغب في البقاء في إسبانيا أو إذا كنت ترغب في العودة إىل بلدك.



No 
Sí

¿Por qué saliste de tu país? ¿Tienes miedo de regresar a tu país por algún motivo? Raza, religión, nacionalidad, opinión política, orientación sexual o cuestiones de género, pertenencia a un
grupo social determinado…

 
...لماذا تركت بلدك؟ هل تخشى العودة إىل بلدك ألي سبب من هذه األسباب؟ العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو التوجه الجنسي أو قضايا النوع االجتماعي أو االنتماء إىل فئة اجتماعية معينة

 
Oال 

Oنعم 
 
 

No
Sí

¿Qué sucedería o podría suceder si te obligan a regresar? ¿Crees que si regresas a tu país podrías sufrir algún tipo de riesgo o amenaza para tu vida? ¿Explotación sexual o laboral,
malos tratos, torturas, amenazas contra tu vida o integridad, tratos inhumanos o degradantes, matrimonio forzoso o a condena de pena de muerte?

ماذا سيحدث أو يمكن أن يحدث إذا أجبروك عىل العودة؟ هل تعتقد أنك إذا عدت إىل بلدك ، فقد تتعرض لنوع من المخاطر أو التهديد عىل حياتك؟ االستغالل الجنسي أو في العمل ، سوء المعاملة ، التعذيب ، التهديدات ضد حياتك أو سالمتك ،
المعاملة الالإنسانية أو المهينة ، الزواج القسري أو عقوبة اإلعدام؟

 
Oال

Oنعم 
 

Si una de las dos respuestas es sí, o ambas, ponte rápidamente en contacto con alguna de las personas que están en Ceuta y de las que te hemos facilitado los
datos de contacto. Seguiremos otro camino en este caso.
¡¡Esperamos que toda la información que te hemos dado te haya quedado clara!! Recuerda que estamos para ayudarte. Queremos lo mejor para ti.

 
إذا كانت إحدى اإلجابتين نعم ، أو كالهما ، تواصل بسرعة مع أحد المساعدين الموجودين في سبتة والذي قدمنا   معلومات االتصال له. سنتخد إجراء مختلف في هذه الحالة.

نأمل أن تكون جميع المعلومات التي قدمناها لك واضحة لك !! تذكر أننا نساعدك. نريد األفضل لك.


