
Ongi etorri 
Zaldibira!
حال ہی میں آنے والے افراد کے لیے



Santa Fe Kalea 18 
ZALDIBIA Gipuzkoa (Euskal Herria)

Tel. (0034) 943 88 03 57 
bulegoa@zaldibia.eus

www.zaldibia.eus



ZALDIBIA

BIZKAIA

GIPUZKOA

ARABA

LAPURDI

NAFARROA
GARAIA

NAFARROA
BEHEREA

ZU
BE
RO
A

Zaldibira zaitugu
etorri berria

Gurea daukaguna
ta zuk ekarria

denon arten eraikiz
denentzat herria
Jaso gure agur ta

Ongi etorria!



فہرست مشموالت



حال ہی میں آنے والے افراد کے لیے5

ثالديبيا میں خوش آمدید!

آئیونتامینتو ثالديبيا کی جانب سے آپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ چھوٹی، ثالديبيا ایک 
متنوع میونسپلٹی ہے اور یہاں متعدد خدمات اور .سہولیات موجود ہیں۔

آپ کے لیے دستیاب وسائل اور خدمات کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے مقصد سے، ہم نے یہ 
مخترص گائیڈ تیار کی ہے جو یقینی طور پر آپ کے لیے مفید ثابت ہو گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہامری 

میونسپلٹی کے روز مرہ کے .معمول میں آپ کی ہم آہنگی کے مقصد کو پورا کرنے کے قابل ہو گی۔

ثالديبيا میں خوش آمدید!
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2. خدمات کی گائیڈ
رسکاری خدمات

میونسپل خدمات
 آئیونتامینتو

Santa Fe kalea, 18
& 943 88 03 57

www.zaldibia.eus

عمومی انتظامیہ اندراج اور مدد
پہلی منزل

& 943 88 03 57
bulegoa@zaldibia.eus

 عمومی مدد کے عالوہ، فیکس، فوٹو کاپی کی سہولت موجود

 ہے، اور سیکریٹریٹ و دست اندازی کا محکمہ۔ مثال کے طور

 پر، یہاں ایمپادرونامینتو یا مردم شامری اندراج کی کارروائی

عمل میں الئی جاتی ہے۔

سامجی خدمات
دورسی منزل

& 943 88 20 00
gizarte@zaldibia.eus

 کارکن عمومی مدد اور سامجی کارکن ٹیلیفون یا ای میل کے

ذریعہ پیشگی مالقات کا وقت حاصل کریں۔

شعبہ شہری منصوبہ بندی
دورسی منزل

& 943 88 03 57
arkitektoa@zaldibia.eus

 شہری منصوبہ بندی کے بارے میں معلومات۔ ٹیلیفون یا ای

میل کے ذریعہ پیشگی مالقات کا وقت حاصل کریں۔
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شعبہ مساوات
دورسی منزل

& 943 88 03 57
berdintasuna@zaldibia.eus

 شعبہ مساوات کے حوالہ سے معلومات اور خدمات۔ ٹیلیفون یا

ای میل کے ذریعہ پیشگی مالقات کا وقت حاصل کریں۔

قربستان کی سہولت

تدفین کی خدمت

943 88 03 57 

آئیونتامینتو میں کاروباری دنوں میں: 57 03 88 943

اختتام ہفتہ اور تعطیالت: 50 71 71 635

خدمت برائے
کوڑا کرکٹ  

مانکومونیداد دے ساسیئتا
& 943 16 15 55 

info@sasieta.eus

 شہری عالقے میں کوڑا اٹھانے کا نظام ہر دروازے سے ہوتا

 ہے؛ مضافاتی عالقے میں اس کے لیے کاسیتاس دے ریسیُدٔوس

موجود ہیں۔

مزید معلومات شہری مرکز سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ 

BETI GAZTE دفرت-بار
نچلی منزل

 میونسپلٹی کا بڑی عمر کے افراد کی انجمن کا دفرت اور بار کی

 خدمت۔
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KARREANE ثقافتی گھر 
Santa Fe kalea, 24, Edificio Karreane Eraikina

& 943 16 03 38
kulturetxea@zaldibia.eus

ثقافت، ایوسکیرا اور کھیلوں کی خدمات

میونسپل الئربیری 

وائی فائی رسوس

KZ GUNEA رسکاری نیٹ ورک 

ایوسکیرا کے کورس
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KIMUENE ثقافتی مرکز 
Artxanberri kalea, 1

 معلومات اور استعامل کے لیے درخواستیں ثقافتی مرکز

KARREANE سے رجوع کریں۔ 

کثیر استعامل والے ہال

لڈوٹیکا 6-0 سال

موسیقی کا اسکول

BERTSO ESKOLA

رقص کا اسکول
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   دیگر رسکاری سہولیات
چوراہا

TOKI-ALAI اوپن فرونٹون  

RESTI کورڈ فرونٹون

سیسپید دیپورتیوو

پارک OLALDE اور ورزشی رسکٹ  
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بچوں کے پارک

آئیونتامینتو کا بڑا ہال

آئیونتامینتو کا کثیر استعامل واال ہال

میونسپل محافظ خانہ

میونسپل گودام

تھیٹر
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ِجم

GAZTETXE

پانی کی فراہمی کی تنصیبات

رسکاری پہاڑی عالقہ

قربستان

(GOIMEN) دیہی ترقی - GOIZANE
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     صحت

فیملی ڈاکٹر
 پیر تا جمعہ  | 8:00 - 15:00

شفاء خانہ
 پیر تا جمعہ  | 8:00 - 15:00

مالقات کے لیے وقت
(Ordizia تحص زکرم ) 35 76 00 943 

17:00-8:00

 ثالديبيا کی فارمیسی
(Aintzane Alberdi)

& 943 88 45 48

 پیر تا جمعہ  9:00 - 13:00 | 16:30 - 20:00

 ہفتہ کے دن  9:00 - 13:00

ڈیوٹی فارمیسی
میونسپلٹی کی فارمیسی کے دروازے پر مالحظہ کریں۔

ہنگامی خدمات
 حادثات : 112

943 46 46 22 : DYA 

ایمبولینس : 30 03 33 943

صنفی تشدد کا نشانہ بننے والوں کے لیے مدد : 11 01 84 900
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تعلیم
(گواردیریا (پری اسکول

Santa Fe kalea, 46C 
& 943 88 40 19

zaldibia@haurreskolak.eus

پیر تا جمعہ   7:30 - 17:00

سال۔ 0-2

LARDIZABAL اسکول
Santa Fe kalea, 46A

& 943 88 42 51
zuzendaritza@lardizabal.eus

www.lardizabal.eus

رسکاری اسکول

ابتدائی تعلیم )2-5 سال)

پرامئری تعلیم )6-12 سال)

دیگر تدریسی خدمات
 مزید معلومات اسکول Lardizabal میں۔ 

 ان خاندانوں کے لیے جنہیں اپنے بچے اسکول کے اوقات سے

پہلے مرکز میں چھوڑنے ہوتے ہیں۔

اسکول میں کھیل/سپورٹس

 کھیلوں کی رسگرمیوں کا پروگرام جو 6-16 سال کے طلباء کے

لیے ہے۔
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ڈائننگ

 ڈائننگ کی خدمت۔ اس کے لیے طرح سے اندراج کروا سکتے

ہیں یعنی باقاعدہ یا کبھی کبھار کے لیے۔

ٹرانسپورٹ

 شہری عالقے سے باہر رہنے والے طلباء کے لیے ٹیکسی کی

 خدمت۔

رسکاری ٹرانسپورٹ
بس رسوس

LURRALDEBUS الئن GO 01 
& 900 30 03 40

www.lurraldebus.eus

Zaldibia > Ordizia > Beasain > Ihurre >
Idiazabal > Segura > Zegama.

اوقات میونسپل مرکز یا  Lurraldebus  کے ویب پر۔

ریل رسوس
  قریبی ٹرین اسٹیشن  Ordizia  میں ہے۔ 

اوقات میونسپل مرکز یا  RENFE  کے ویب پر۔ 

  دیگر خدمات

مقامی تجارت
https://zaldibia.eus/qr/merkataritza

مقامی ہوٹل انڈسٹری
https://zaldibia.eus/qr/ostalaritza

سامجی خدمات
https://zaldibia.eus/qr/zerbitzuak
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3.عمومی معلومات

مقامی نقشہ
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ثالديبيا کے کوائف
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  یہاں عمر اور جنس کے لحاظ سے آبادی کی تقسیم پیش کی

گئی ہے: 

آخر میں، یہاں ایوسکیرا کے علم کے بارے میں

کوائف موجود ہیں: 

)ثالدیبیا, 2019)عمر اور جنس

مرد
خواتین

سال سال سال سے زیادہ

سال سے زیادہ

سال

سال

  

  



20 ثالديبيا میں خوش آمدید!

 ثالديبيا کے تہوار اور روایات

فروری
 ویسپیرا دے سانتا آگوئیدا: اس دن مختلف نظمیں گاتے ہوئے

گأوں کی گلیوں، گھر گھر جایا جاتا ہے۔

 کارنیوالیس: چھوٹے بچے کارنیوال کا لباس پہنتے ہیں اور متاشے

 میں شامل ہوتے ہیں۔

مارچ

 اپریل
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مئی

EKAINA 

جون
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جوالئی
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ستمرب
. 

 اکتوبر
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  نومرب

دسمرب
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ثالديبيا اور ہامری اقدار

 I)  :جمہوریت اور شمولیت
 میونسپل الیکشن ہر چار سال بعد منعقد ہوتے ہیں اور اس کے نتیجہ

 میں میونسپل کارپوریشن تشکیل دی جاتی ہے، جو مختلف پارٹیوں

 یا سیاسی جامعتوں کے نو اراکین یا کونسلروں پر مشتمل ہوتی ہے۔

 میونسپل مرد و خواتین منائندگان میونسپلٹی کو درپیش مختلف

 چیلنجوں سے منٹنے کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے اجالساتی شیشن

 میں شامل ہوتے ہیں۔

 ایسے چیلنجوں کو زیر بحث النے اور ان کے حوالہ سے کام کرنے

 کے لیے پیشگی کمیشن اور شعبہ روزگار کے اجالسات اور یا شہری

 اسمبلیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ کمیشن شہریوں، میونسپل منائندگان

 اور ہر شعبہ کے تکنیکی عملے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان میں شامل

 ہونے کے لیے کنووکیشن میں شامل ہونا پڑتا ہے، شعبہ میں ذمہ دار

 افراد کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے یا یونین کونسل آئیونتامینتو میں

اندراج کروانا پڑتا ہے۔

 اگرچہ کمیشن کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے، عمومی طور پر 

بنیادی ڈھانچہ سالہ سال وہی رہتا ہے۔

کمیشن شہری منصوبہ بندی
 شہری منصوبہ بندی اور شہری ماحول کے بارے میں بحث اور

فیصلے کرنا۔

ثقافت، ایوسکیرا اور کھیلوں کا کمیشن
 کمیشن جو ثقافت، ایوسکیرا، کھیل اور تہواروں جیسے شعبہ جات

 کو ایک مقبول نقطہ نظر سے فروغ دیتا ہے۔ اس کے افعال میں سے

 ایک اور فعل نئے چیلنج اور مقابلوں کی تیاری ہے۔

 ماحول، دیہی فروغ اور اقتصادی بنیادی
شعبہ میں کام کا محکمہ

 ماحول، دیہی فروغ اور اقتصادی بنیادی شعبہ میں کام کا محکمہ

 مساوات، تعلیم، نوجوان افراد اور تنوع
کے شعبہ میں کام کا محکمہ

 شعبہ جو مساوات، تعلیم، نوجوان افراد اور ثقافتی تنوع کو

 میونسپلٹی کی زندگی کا مرکز بناتی ہے۔ یہ استقبالیہ گائیڈ اس کام

 میں تعاون کی کوشش ہے۔

 تعمیراتی کام، خدمات اور سامجی بہبود
کا محکمہ

 شعبہ جو ہر قسم کے مسائل جو ہامری روز مرہ کی زندگی میں پیش

آتے ہیں ان کا سامنا کرتا ہے، جس کا مقصد شہری بہبود ہے۔
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 بنیادی مقصد شہری شمولیت کے زمرہ میں مزید گہرائی تک

 پیروی کرنا ہے، جسے شہریوں کا حق اور رسکاری اداروں کا فرض

 تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اس حقیقت سے بڑھ کر، ہم ثالدیبیا

 کے مرد و خواتین سمجھتے ہیں کہ یہ معارشتی رضوریات کو

 پورا کرنے کے لیے ایک کارآمد اوزار ہے، ہمیں باہمی طور پر ایک

 منظم طریق پر ایک دورسے کو سنتے اور جواب دیتے ہوئے۔

 اس انداز سے ہم اپنے شہری تصور کو تقویت دیتے ہیں اور ہم

 اپنے آپ کو ثالدیبیا کی کمیونٹی کا حصہ محسوس کرتے ہیں۔
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II)  مقامی گروپ اور تنظیمیں
کھیل

فٹبال ساال

 GAILURRERANTZ ایسوسی ایشن مونتانیا 

پیلوتا کا اسکول

شطرنج ثالدیبیا

کاریر دے مونتانیا ثالدیبیا

 SEGALARIS ALMITZA ایسوسی ایشن

ثقافت
ایسوسی ایشن ARDIKI ) بھیڑ )

:ZABEL ایسوسی ایشن BERTSOZALES ثالدیبیا

  ZAZpIAK BAT ثقافتی ایسوسی ایشن

   IZTUETA روائیتی رقص کا گروپ

  TXANBOLINTEROAK گروپ

    XIRIKA ثقافتی ایسوسی ایشن

   IZTUETA ایسوسی ایشن

تعلیم
   AUSA GAZTELU  والدین کی ایسوسی ایشن

   HERRI HEZITZAILEA -  ثالدیبیا پوئیبلو ایدوکادور

متنوع ثقافت
  ETXEKONEKOAK ایسوسی ایشن

ضعیف افراد
 BETI GAZTE  ایسوسی ایشن

سیاست اور مقبول تحریک
   ASKE خواتین کا گروپ

ERNAI
ZALDIBIAKO GAZTE ASANBLADA

آزاد

  GKS  ثالدیبیا

GURE ESKU DAGO

 SORTU  ثالدیبیا

EHBILDU ثالدیبیا

ZALDIBIAKO EAJ-pNV
 ثالدیبیا صفر ضیاع
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III)  ZALDIBIA ثالديبيا

 ثالدیبیا میں ایوسکیرا ایک زندہ زبان ہے۔ یہ ہامری گھریلو، کام

 اور فرصت کی زبان ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ایسے

 ہی جاری رہے۔ ملبے عرصے تک مغلوب زبان، ہامرے لیے چیلنج

 بناتی ہے کہ دورسی غلبہ آور زبانوں کو مزید تقویت دینے سے

 بچیں، اس مقصد سے کہ ہامری برادری مضبوط ہو اور ہامرے

 تعلقات اپنی زبان میں فروغ پائیں، ان افراد کی جانب ایک

 استقبالیہ رویہ کے ذریعہ جو زبان نہیں جانتے اور انہیں ایسے

 وسائل اور مدد فراہم کرتے ہوئے جن سے وہ اسے سیکھ سکتے

ہیں۔
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IV) تنوع میں مساوات

 ثالدیبیا ایک ایسا گأوں ہے جو تنوع اور مساوات پر یقین رکھتا

 ہے۔ جتنے بھی ہم مختلف ہوں، ہامرے حقوق اور آزادیاں ایک

 جیسی ہیں، اور ذمہ داریاں بھی یکساں ہیں۔ کمیونٹی میں

 رہنے اور ایسے نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمیں مغلوب

 کرتے ہیں، ہم تنوع اور احرتام سے یکساں مواقع، برتأو کو فروغ

دیتے ہیں۔

 اس طرح، عاملی دنوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سال کے دوران

 مختلف رسگرمیاں انجام دی جاتی ہیں، مختلف خدشات پر

 احتجاجات کرنے اور ہامری روز مرہ کی زندگی میں نئے نظریات

اور اقدار کو شامل کرنے کے لیے۔
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V) ہامرے قدرتی ماحول کو 

قائم رکھتے ہوئے

 ثالدیبیا ایک ایسی میونسپلٹی ہے جو پہاڑوں اور ندیوں کے

 درمیان واقع ہے، قدرت سے گہرا تعلق رکھتے ہوئے، اپنی زراعت

 اور مویشی اور اسی طرح فرصت کی جگہ کو پیش کرنے کے

لحاظ سے۔

 اپنے وطن اور ماحول سے محبت، اس میں موجود عنارص کی

 دیکھ بھال کرنا اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ایک ایسی قدر ہے

جو نسل در نسل منتقل کرنے کی رضورت ہے۔

 گزشتہ دہائیوں میں عاملی سطح پر فروغ دی جانے والی

 پالیسیوں نے ایک ایسی ہنگامی موسمیاتی صورتحال کا منظر

 پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے ماحول کے تحفظ کے لیے

انسانی اور آبادیاتی ترقی کو موزوں بنانا انتہائی اہم ہے۔
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 (VI)      :EL AUZOLAN ثالدیبیا اور 

اسے واپس بحال کرنا جو ہامرا ہے 

 یہ ایک مقصد پر متفق ہونا اور اس میں ہر ایک کی جانب سے وقت

 لگانا اور اہلیت کے مطابق تعاون کرنا ہے۔ بالواسطہ یا بالواسطہ

 طریق سے، ہم مخصوص تواریخ میں کام کی طلبی کے ذریعہ یا

 مختلف مقامی گروہوں میں شہریوں کی جانب سے انجام دہی کو

فروغ دینے کے ذریعہ اس ضمن میں زور دینا چاہتے ہیں۔
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ایک تربیت یافتہ میونسپلٹی 

بننے کے لیے محنت کرتے ہوئے 

 تربیت یافتہ میونسپلٹی ایک ایسی میونسپلٹی کا تصور ہے جو متام

 شہریوں پر مشتمل ہے، جہاں سب سے چھوٹوں کی حقیقت سے

آغاز ہوتا ہے۔

(VII)
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 اپنا، دورسوں اور ماحول کا خیال رکھیں اور احرتام کریں۔ یہ رواداری،

 احرتام کے ساتھ رہنے، ایک دورسے کو سمجھنے اور خیال رکھنے

 کے لیے ایک الزمی تقاضا ہے۔ ایک اچھی بقائے باہمی کے لیے

 میونسپلٹی میں قائم اصولوں کا احرتام کرنا ہے، اور قواعد کا مقصد

رواداری کے ساتھ رہنے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔

 ہامرے گأوں کی بنیاد تنوع پر مبنی ہے۔ ذاتی آزادی وہاں ختم ہو

 جاتی ہے جہاں سے دورسوں کی رشوع ہوتی ہے، جس پر ثالدیبیا میں

 ہم صنفی، ہوموفوبیائی یا نسل پرست حملوں کو برداشت نہیں کرتے،

نہ ہی ایسے منفی رویوں کو جو بقائے باہمی میں رکاوٹ بنیں۔

ONGI ETORRI ZALDIBIRA!

ماحصل



Ongi etorri 
Zaldibira!



Santa Fe Kalea 18 
ZALDIBIA Gipuzkoa (Euskal Herria)

Tel. (0034) 943 88 03 57 
bulegoa@zaldibia.eus

www.zaldibia.eus


