
  زيارتكم لمجلس النواب األسكتلندي
  دليل خدماتنا

  
  مواعيد العمل 

  
  أيام األسبوع 

  
  عادة من الثالثاء وإلى الخميس(أيام العمل ( 

   مساء 6:30 صباحا وحتى 9طوال أيام السنة من 
 

  عادة االثنين والجمعة وآل يوم من أيام األسبوع يتعطل فيه البرلمان عن العمل(خارج أيام العمل( 
  أيلول/ نيسان وحتى سبتمبر/  أبريلمن

   مساء 5:30 صباحا وحتى 10من 
  آذار / تشرين األول وحتى مارس/ من أآتوبر

   مساء 6 صباحا وحتى 10من 
 

  أيام السبت والعطالت العامة 
   مساء 5:30 صباحا وحتى 11طوال أيام السنة من 

  
  مغلق أيام األحد 

  
من الممكن أن تستفسر عن ترتيبات الدخول . ق البرلمان دقيقة من إغال30آخر موعد للدخول هو قبل 

 01313485200للمكان في مكتب استعالمات الزوار أو على موقعنا على اإلنترنت أو باالتصال بالرقم 
  ). العاملون على الخط يتحدثون اإلنجليزية فقط(
  

  الخدمات والمرافق 
  تذاآر القاعة العامة 

في أيام العمل الغرفة أو . نيابية في قاعة المداوالت أو في غرف اللجانيمكنك مشاهدة مجريات األعمال ال
ويمكنكم مراجعة مكتب . وهذه التذاآر مجانية ويجب حجزها مقدما لضمان توفر مقعد. غرف المجالس

  . استعالمات الزوار للتأآد من توفر التذاآر
  
   جوالت بمرشد 

نكم الحصول على المزيد من المعلومات حول هذه في غير أيام العمل هناك جوالت بمرشد مجانا ويمك
  . الجوالت آما هو أدناه

  
   المعرض 

معرض بالصور يوضح تعريفات لكل شخص أو منصب أو مكان بالبرلمان األسكتلندي حتى يسهل لكم 
  .  البحث عن المزيد من المعلومات حوله عندما يتسع لكم المجال لذلك

  
   مرآز رعاية األطفال 

ي مرآز رعاية األطفال أو للحصول على المزيد من المعلومات يمكنكم الكتابة بالبريد لحجز مكان ف
 ويمكنكم قراءة المزيد من uk.parliament.scottish@creche: اإللكتروني على العنوان التالي

  . التفاصيل حول مرآز رعاية األطفال أدناه
  
  



  قناة المعلومات   
  . يمكنك مشاهدة قناة المعلومات على شاشاتنا بالقاعة الرئيسية في أيام العمل

  
  المقهى 

 
  المحل 
  

  ة ــمقدم
 فاز المهندسون المعماريون بارسيلونا إي إم بي تي مع شرآائهم آر إم جيه إم 1998في يوليو تموز 

في ) مجلس النواب األسكتلندي(للبرلمان األسكتلندي سكوتالند بالمسابقة الدولية لتصميم مبنى جديد 
وآان إنريك ميراليس واحدا من المهندسين المعماريين الرواد في العالم وهو معروف بعمله . هوليرود

  . الرائد دوليا
  

وتحتوي القاعة الرئيسية على مكتب استعالمات الزوار والمعرض والمحل والمقهى والمرآز التعليمي 
من القاعة الرئيسية، يمكن لك الدخول لمرآز رعاية األطفال والقاعة العامة وغرفة المداوالت و. الخاص بنا

  . الموجودة في مباني األبراج الملحقةوغرف المجلس الست 
  

 جوالت بمرشد 
وتحتوي الجولة على . تتوفر الجوالت في غير أيام العمل وتشمل أيام التعطل عن العمل وأيام السبت

ابق غرفة المداوالت وزيارة غرفة اللجنة والسير في حديقة البهو لرؤية مبنى البرلمان الدخول لنفس ط
وستتعرف على عمليات نقل السلطات وأسلوب عمل البرلمان . األسكتلندي ومبنى آوينزبري هاوس

  . وتصميم المبنى
  

من المفضل أن تحجزها مقدما ومن المطلوب الحصول على تذاآر لها توقيت مطبوع عليها لتلك الجوالت و
  . عن طريق االتصال بخدمات الزوار

  
  . ومن الممكن للزوار الحصول على أحد الوحدات الصوتية التي توفر لكم ملخصا بالجولة باللغة العربية

  
  مرآز رعاية األطفال 

رة عن خدمة وهو عبا. مرآز رعاية األطفال الملحق بالبرلمان األسكتلندي هو األول من نوعه في أوروبا
مجانية للزوار حيث يسمح لك بحضور المداوالت واإلجتماعات والتجول في البرلمان بينما أطفالك في 

ومن الممكن . وهناك أماآن لألطفال مابين عمر ستة أسابيع وخمسة أعوام. رعاية المرآز في بيئة آمنة لهم
  . لهم البقاء مدة تصل إلى أربعة ساعات

  
 مرآز رعاية األطفال أو مكتب استعالمات الزوار لترى ما إذا آانت هناك أماآن ومن الممكن أن تسأل في

ويرجى مالحظة أن مرآز رعاية األطفال غير مفتوح في عطالت نهاية األسبوع أو في أيام . متوفرة
  . العطالت الرسمية

  
  

  مجريات العمل في البرلمان 
.  في غرفة المداوالت عند انعقاد أعمال البرلمانمن الممكن أن تشاهد أعمال البرلمان في غرف اللجنة أو
ويتطلب األمر حجز تذاآر لحضور إجتماعات . وهذه المناطق مجهزة بأماآن مخصصة لضعاف السمع

ومن الممكن أن تستفسر مقدما عما ستتم مناقشته عن طريق . غرفة المداولة واللجان وينصح بحجزها مقدما
آما أن هناك معلومات حول مجريات األعمال بالبرلمان في نشرة . قعقراءة المعلومات المتوفرة على المو

  . األعمال الموجودة لدى مكتب استعالمات الزوار
  

  غرف اللجنة 
 1وهناك ستة غرف باللجنة في البرجين . عادة ما تجتمع اللجنة في يومي الثالثاء واألربعاء من آل أسبوع

وهناك أماآن .  شاهد من بين أفراد عامة الشعب اآلخرين50 أو 20وآل منها به مكان آافي لحوالي . 2و
  . متوفرة لمستخدمي المقاعد المتحرآة



  
  غرفة المداوالت 

  . تأخذ إجتماعات البرلمان مجرياتها في غرفة المداوالت آل عصر يوم أربعاء وطوال يوم الخميس
  

ك ستة أماآن تم تصميمها خصيصا وهنا.  مقعدا لعامة الشعب225ويتوفر بالقاعة العامة في الغرفة حوالي 
  .  أماآن إضافية للمقاعد المتحرآة9للمقاعد المتحرآة ومن الممكن تعديل القاعة بحيث توفر 

  
وفي أغلب األيام خالف أيام العمل لن تجد نفسك بحاجة لتذآرة لدخول الغرفة حيث يمكنك الدخول مباشرة 

  . واستطالع ما يحدث
  

  المزيد من المعلومات 
 من المعلومات حول البرلمان، يرجى االتصال بخدمة المعلومات العامة ونحن نقبل المراسالت بأية للمزيد
  . لغة
  
 خدمة المعلومات العامة       :العنوان  

  البرلمان األسكتلندي         
    إدينبره         
        EH99 1SP  

  
5601 348 0131      : الفاآس   
  

  uk.parliament.scottish@info.sp    : البريد اإللكتروني@
  
يتحدث العاملون اللغة اإلنجليزية فقط( 5000 348 0131      :  الهاتف(   
  
  
للعثور على المزيد من المعلومات حول زيارة البرلمان األسكتلندي أو لحجز جولة مقدما يرجى االتصال  

أو بالبريد ) يتحدث العاملون اللغة اإلنجليزية فقط (5200 348 0131 بخدمات الزوار على رقم الهاتف
  sp.bookings@scottish.parliament.uk: اإللكتروني


