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المهاجرون  ءاألعزا  

التي  مع الحاالت ءبعض االرشادات للتعامل بأكثرهدو ءضمن هذا الكتيب أردنا إعطا

.تصادفك  

وقمنا . 8100و 8101مابين عامي مهاجر  09111طلب وارد لدينا من حوالي  089.21درسنا 

 .الف طلب81ولذلك نقدم لك استناداٌ على نتائج حوالي  ,والكترونية ةبدمجها مع المشاورات الهاتفي

مهاجر والتي تستدعي منه الحضورلطلب العون والحاالت الحرجة التي تصادف ال ففي المواق

                                                                                                                         :كالتالي 

 * اإلعتراف بتصريح اإلقامة

 *الرقم الوطني

 *البطاقة الصحية

 *اإلستشارة القانونية

 *عنوان اإلقامة

 *الرقم الوطني

 *المدرسة

 *دورة في التدريب المدني

 *دورة في اللغة اإليطاليه

المهني ارشادات في التدريب * 

 *اإلعتراف بالشهادات الدراسية

   العالقات مع البلدية من أجل خدمات السكن

(مركزالخدمات االجتماعية)حاالت وجودمشاكل اجتماعية  

 استحقاقات الضمان اإلجتماعي

 الحواالت

 تجديد تصريح اإلقامة

 منح  تصريح اإلقامة طويل األمد

 الجنسية



4 
 

.قانون جمع الشمل العائلي   

بمزكز التوظيف للبحث عن عملتسجيل   

قبل الحديث عن جميع هذه الحاالت نريد عمل بعض اإليضاحات والتي تخص كل حالة على حدا والتي 

:تستدعي منك طلب الحضور لطلب المساعدة  

لكونك مهاجر يجب أن يكون بحوزتك تصريح إقامه أنت وعائلتك وتتمتع بنفس حقوق المواطن اإليطالي .0

.ماٌ وجود بعض الشروط التي تتعلق بقوانين فرديةوالتي تفترض دائ  

(صديق الصديق )خدمة واحذر ولذلك نحذرك دائما من أي شخص يطلب منك المال مقابل الحصول على   

. للجهات المختصة بكل ثقة ء لكن عليك اللجو,تتخيل طرق سحرية للتخلص من المشاكل المعقدة  الذي يجعلك

. لطلب حقوقك وتنفيذ واجباتك  

حتى ولو كان دين صغير غير . ال تسلف أحد نقوداٌ أو قبول ديون بعقود غير منتظمة وفوائد خارج القانون.8

.تنعكس عليك من ذلك وأمورقد ءمن الممكن أن يصبح أداة ابتزاز لك أو أسو قانوني  

تقبل للمهاجر الدخول غير الشرعي إلى بالدنا حاله كحال أي بلد من البلدان األوربية ال تمنح أي مس. 3  

عمل الوكثيرا من األحيان يكون مجبر على , لكونه ال يستطيع التمتع بأي خدمة من الخدمات المذكورة سابقا

.سري وحياة من التخفي بدون احتراس   

هذه جملة من الحلول مخصصة ليتمكن المهاجر من  و هذه التوجيهات تخص مدينة بريشا وضواحيها

   .اتهوجود اإلجابة على جميع احتياج

:نشير إليهم في الصفحات التالية المراكز المعتمده والتي    

(Onlus, CGIL, CISL, MCL, UI( ا ظر إلى الكتيب توجد الع اوين وأرقا  الهواتف.   
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 اإلعتراف بتصريح اإلاقامة:

 

:قانونا  إليطالية يحق لألجنبي الدخول    

والتي يحصل )ألسباب عائلية *

بموجبهاعلى طلب لجمع الشمل 

(.العائلي  

طلب للعمل أو للعمل الموسمي * 

والتي يحصل عليها بموجب مرسوم 

يسمى صادرقانوني   

.)DECRETO FLUSSI( 

 
 

:ات ء اإلجرا  
التوقيع . جواز السفر مع تأشيرة الدخول

على عقد العمل مع وجود رب العمل 

المسؤول عن طلب اإلقامة والذي يقوم )

ات ءات        عند نهاية األجراءبأجرا

يكون على األجنبي الذهاب إلى مكتب 

 البريد يسمى 

)Sportello amico di poste      

       italiane(  

إلرسال طلب اإلعتراف بأول تصريح 

زها من قبل الموظف إقامة والتي يتم تجهي

 في مكتب البريد

)Sportello amico di poste      

       italiane(   

 

 ت بيه

تتغيرجرااات ممكن أن المست دات واإل  

. 
 

 الجهة المسؤولة 

   مكتب األجا ب
Sportello Unico 
dell’Immigrazione  (S.U.I.), 
Via Lupi di Toscana 6, 25121 
Brescia. 

  

 

 المهاجر الذي وصل حديثا  
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لمزيد من المعلومات  واالستشارات 

يرجى االتصال بمركز المهاجرين 

 وتعيين موعد لالستشارة

 

:البطاقة الصحية  
تحتاج للحصول على فوائد والخدمات 

وألخذ األدوية وعمل ( ) الصحية

.الفحوصات السريرية والرعاية الصحية  
 

 الجهة المسؤولة

ASL                                

 مستوصف القريب للسكن

 

اتءاإلجرا  
أن يكون حاصل على عنوان السكن أو 

(صالحة لستة أشهر) بيان االستضافة   

والرقم الوطني ووثيقة تثبت الهوية 

وايصال البريد يشير فيها إلى استالم 

طلب من أجل الحصول على تصريح 

. اإلقامة  

:االستشارة القانونية  

 

تقدم االستشارات المتعلقة 

بشؤون الهجرة واإلدارة 

العامة وحقوق األسرة 

. واجراءات التملك  

 

 

 المهاجر الذي وصل حديثا  
 

أوالمراكز للحصول على معلومات يرجى االتصال بمركز المهاجرين 

 المعتمدة
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 السكن

االستفادة من الخدمات تلز  من أجل 

االجتماعية والرعاية االجتماعية 

والتسجيل بقوا   من أجل ال  ول 

على سكن شعبي و أخذ رخ ة القيادة 

أو تبديل رخ ة القيادة ال ا ل عليها 

تتطلب من أجل البطاقة , من بلدك

ال  ية أومن أجل ت ري  اإلقامة أو 

عمل طلب من أجل ال  ول على 

.الج سية اإليطالية  

اتءاإلجرا  
 

تصريح اإلقامة , جواز السفر 

أو ايصال الرد على تصريح 

اإلقامة فقط إذا كنت قد دخلت 

إيطالية مع تأشيرة دخول 

لجمع شمل العائلة وبموجب 

الرقم الوطني , مرسوم التدفق 

.وعقد اإليجار  

لمزيد من المعلومات وال جز من أجل السكن يرجى االت ال بمركز 

.المهاجرين أو المراكز المعتمدة   

 ت بيه

 
جراءات ممكن أن بعض األوراق واإل

 تتغير

 المهاجر الذي وصل حديثا  
 

 المؤسسة المسؤولة
 

مكتب السكاني في البلدية      
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 الرقم الوطني 

رمز خاص يكون مؤلفا وفق 

معايير شخصية تنطبق فقط 

على الشخص نفسه ويتم منحه 

على شكل سلسلة من األرقام 

والحروف تحدد هوية المواطن 

مع جميع التعامالت والهيئات 

ضروري . واإلدارات العامة

للحصول على عنوان السكن 

والتسجيل من أجل الرعاية 

 .الصحية الوطنية

 اإلجرااات 

جواز السفر وت ري  اإلقامة 

.أو إي ال بت ري  اإلقامة  

 الجهة المسؤولة 
   (ufficio territoriale del 

governo), Sportello Unico 

dell’Immigrazione (S.U.I.), Via 

Lupi di Toscana 6, Brescia وهو ( 

يسمى مكتب , مكتب حكومي محلي 

.األجانب  

All’anagrafe del comune di 

residenza 

مكتب البلدية لتسجيل المواليد في  فس 

.وقت الوالدة مباشرة  

Presso l’Agenzia delle Entrate per 

chi entra9 

وكالة الدخول ولذلك ألسباب دي ية أوغيرها 

.ولهذا ليسوا ب اجة للذهاب لمكتب األجا ب  

   

لمزيد من المعلومات يرجى 

التوجه إلى مركزالمهاجرين أو 

المعتمدةالمراكز   

 المهاجر الذي وصل حديثا  
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      مدرسةال    

األطفال األجا ب   

المتواجدين في إيطالية ه  

مجبرين على االلت اق 

بالمدارس بغض ال ظر عن 

ا تظا  أوراقه  وت ري  

. اإلقامة ألبويه    

شروط التسجيل تكون مثل 

التي ت طبق على المواطن 

اإليطالي وبإمكان الطلب 

عليها في أي فترة من العال  

.الدراسي  

اتااإلجرا   

الحالة االجتماعية وعنوان ) بيانات شخصية 

القاصرين األجانب الذين اليحملون ( السكن

وثائق بيانات شخصية أو لديهم نقص في 

األوراق الثبويتة هم مسجلين لكن مع التحفظ 

.  على النقص في بعض أوراقهم  

لمزيد من المعلومات يرجى االت ال   

.بمركز المهاجرين أوالمراكز المعتمدة  

 ت بيه 
 

ع دما ي تهي القا ر من 
دراسته سيت  م  ه شهادة 

دراسية  تى ولول  يت  
ا  ار جميع أوراقه 

.الثبوتية خالل فترة دراسته  

 المهاجر الذي وصل حديثا  
 

 الجهة المسؤولة

المتواجد في  USP ( المكتب

  (المدرسي
 Via San Antonino 14, 25133 

Brescia9 
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 دورة في التدريب المد ي

المواطن األج بي الذي دخل 

ايطاليه قا و يا ومسجل لدى 

مكتب األجا ب من  فس 

المكتب سوف يتلقى استدعاا 

ل  ور دورة في التدريب 

والتي تشكل جز من .المد ي 

اتفاقيات اال دماج ال غ ى 

ع ى والذي يعد  قطة بد 

ستم   المواطن األج بي  

 .ولهذا فإن ال  ور اجباري

  
ات ااإلجرا   

.ت ري  بم   اإلقامةالبت أو إي ال يث ,الهوية الشخ ية  

للمعلومات يرجى االت ال بمركز المهاجرين أو المراكز       

.المعتمدة  

 

لجهة المسؤولةا  
UTG ( المكتب ال كومي)     

مكتب األجا ب المتواجد    
:في   (S.U.I.) 

Via Lupi di Toscana 6, 

25121 Brescia   

 

 المهاجر الذي وصل حديثا  
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 دورة اللغة اإليطالية

يجب على المواطن األجنبي 

الحضور على الدورات 

األساسية في تعليم اللغة 

والتي تفيد ليس فقط , اإليطالية

في معرفة اللغة اإليطالية 

فحسب بل في العالقات مع 

المجتمع المضيف وخاصة في 

المراحل األولى من اإلقامة 

 .على األراضي اإليطالية
 

 

 

االت ال بمكتب  في مركز 

المهاجرين لل  ول على 

المعلومات والتوجيهات 

 ول الدورات التي تقيمها 

الم ظمات العامة والخا ة 

. في المدي ة و وا يها  

 توجيهات التدريب المه ي 

تعطي معلومات عن جميع 

الدورات التي تقدمها مختلف 

الم ظمات العامة والخا ة في 

والتي  جميع أ  اا بريشا

األج بي  بال هاية يت  تقيي 

.وم  ه شهادة تأهيل مه ي   

 المهاجر الذي وصل حديثا  
 

ا ءاتجراإل   

 ت ري  اإلقامة
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األكاديمية بالمؤهالت  

عترافاال  

المواطنين األجانب الذين 

يملكون شهادات أجنبية 

ويتطلعون إلى تعديلها في 

إيطالية بنفس اختصاصهم 

للحصول على شهادة تعادلها 

. بايطاليا  

يمكنهم تقديم طلب في إحدى 

  .الجامعات حسب اختيارهم

 

 ات ءجرااإل

يتم اختيارالجامعه بحيث تتناسب مع االختصاص الذي حصلت 

ومن الضروري إرسال طلب مع جميع الوثائق عليه في بلدك 

المطلوبة من خالل المسؤول القنصلي في القنصلية اإليطاليه 

ببلدك أو اخر بلد اقمت فيه قبل ايطاليه كل هذه الوثائق يجب أن 

 .تصل بغضون فترة زمنية محددة سنويا
 

 

لمزيد من المعلومات يرجى 

 االتصال بمكتب 

 

جهة المسؤولةال  
الجامعة مركز  

 المهاجر الذي وصل حديثا  
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اتاجرااإل  

 البلدية التابعة لمكان السكن

ة خدمات  لدي ب   ال

خدمات البلدية هي بمقدمة  

التي يتعامل معها  ااألشيا

األجا ب  يث أ ها توفر خدمات 

اجتماعية وتعليمية ومدرسية 

.وثقافية سكا ية وتق ية   

ب يث ت ب  المرجع األساسي 

للعثور على المساعدات 

.والمعلومات  

 

لل  ول على المعلومات 

يرجى االت ال بمركز 

 المهاجرين والمراكزالمعتمدة 

جهة المسؤولةال  

  بلدية السكن واإلقامة

المشاكل االجتماعية  االت   

( االجتماعية الخدمات ) 

األج بي مقي  إذا كان المواطن 

قا و ياً ولديه سك ى يمك ه 

.االستعا ة بالخدمات االجتماعية  

 ت بيه
 

الشخص الذي ل  يسجل بيا اته 

في السجل السكا ي للبلدية ال 

يتمتع بأس خد  من خدمات 

 التابعة للبلدية

الذي وصل حديثا  المهاجر   
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 للمعلومات يرجى االت ال ب

 

 استحقاقات الضمان االجتماعي

تعطى ألول ك الذين : م  ة االجتماعية
عاما ومقيمين  ظاميين في 56أكملوا 

ايطاليا وليس لديه  أي دخل أو دخله  
الس وي أقل من المستوى الم دد الذي أقره 

 .القا ون
يم   : تعويض لذوي اال تياجات الخا ة

للمد ين المعاقين كلياً أوجزي اً والمكفوفين 
وال   والبك  وليس لديه  دخل شخ ي أو 
 غير كاف من أجل  مان معيشته  ويجب 

 ASL اأن يكون مرفق بتقرير لج ه األطبا
دع  مادي يقد  : م  ة األمومة من الدولة

ألمهات اللواتي ل  ي  ل ي على دخل 
كافي ليكن مؤهالت لل  ول على  قوق 

 .وبدل األمومة
ويمكن م  ه  من سلسلة : معاش المس ين 

من الشروط المتغيرة عن طريق  ساب 
 .األجوز وال مان االجتماعي

عن  ايمكن ال  ول عليه سو: بطالةبدل ال
طريق العمال أو الجهة التي كان يعمل 

لديها  يث يت  تقدي  طلب من قبل الموظ 
 .الذي ت  تسري ه من عمل لسبب وجيه

 .البدل الذي يت  دفعه لمدة ستة أشهر

جهة المسؤولةال  
 *SPNI ( مؤسسة

الضمان االجتماعي 

 ( الوطني
Sede di Brescia in Via 
Benedetto Croce 32, 

25123 Brescia. 

 

المستوصف المتخصص 

بفحص ذوي االحتياجات 

 .الخاصة

 المهاجر الذي وصل حديثا  
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 الت ويالت

الت ويالت التي يقو  بها 

المواط ين األجا ب  يث يقوموا 

بإرسال الدع  المادي لتأمين 

و ,ا تياجات عا لته  االقت ادية 

ال اجات األساسية التي يمكن 

.ارسالها  

 

 
 YPNSNEمسؤولة 

متعهدي النقل )البنوك وتحويل األموال 

 .، والبريد اإليطالي(المتعدد الوسائط
 

اتاجرااال  

جواز سفر ساري المفعول أو ت ري  

.اإلقامة  

 

من األفضل االتصال مع الشركة  

 المتخصصة بهذه المهمه

 المهاجر الذي وصل حديثا  
 

 الجهة المسؤولة
Banche e i Money Transfer 
(MTOs), Poste Italiane. 

 البنوك ومؤسسات النقل 
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 اتءاإلجرا
 

يتم إرسال (  lo Sportello Amico)في مركز البريد االيطالي * 

من أجل تجديد تصريح (il kit postale )لبريديةق اجميع الوثائ

موظف البريد سيمنح األجنبي إيصال بريدي وعليه وضعه . اإلقامة

 . مع تصريح اإلقامة القديم إلثبات طلب التجديد

ويكون عادة ثمن تجديد تصريح اإلقامة متفاوت بحسب نوع 

 .يورو( 088,088, 08)التصريح المطلوب 

في مركزالشرطة يتم ترك كالعادة يمنح المواطن إيصال لوضعه مع 

 .تصريح اإلقامة القديم إلعادة تقديم الطلب من جديد

 

 

 تجديد تصريح اإلقامة

 

طلب تجديد تصريح اإلقامة يقدم من 

الشرطة قبل األجنبي في مركز 

يوم من موعد  08بموقع سكنه قبل 

على المواطن األجنبي عند .ءاالنتها

الذهاب لتجديد أوراقه أن يحقق 

جميع الشروط المطلوبه وفقا  لقانون 

 .الهجرة

 

 
 

 المهاجر المتواجد في ايطالية م ذ فترة طويلة
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 ت بيه

 
على المواطن األجنبي احترام 

. المواعيد المشارة اليها   

عدم احترام الموعد النهائي سيأخر 

.تجديد تصريح اإلقامة  

البصمات على المهاجر أن بعد عمل 

يكون حريص على التحقق من قوائم 

التي تصدر عن الشرطة إليجاد اسمه 

والوقت والتاريخ الذي بموجبها عليه 

الذهاب لسحب أوراقه من المهم جدا  

احترام المواعيد والذهاب قبل نهاية 

.موعد سحب الوثائق   

ات ممكن أن ءالمستندات واألجرا

.تتغير  

  

المسؤولةجهة ال  

( Sportello Amico)مركز *

يوجد في جميع مكاتب البريد 

اإليطاليه الواقعه في مدينة بريشا 

وضواحيها من أجل إرسال وثائق 

 (  Kit Postale) البريد

, السماح بالتنبي )تشمل 

اللجوء ,انتظارطلب الجنسية

, تحويل تصريح اإلقامة , السياسي 

تشغيل , عمل حر,أسباب عائلية 

في حالة وجود قانون التوافد  عمالة

المبشرين , عمل موسمي,  02رقم 

, إقامة اختيارية , أسباب دينيه , 

حاالت , الدراسة , البحوث العلمية 

 (لعمل التدريب, المشردين 
 
 

وإرسالها الكترو ياً يرجى لل  ول على مساعدة في األوراق وتجديدها 

.االت ال بمركز المهاجر أو المراكز المعتمدة  

في  ال تأخر الغيرعادي للوثا ق وإجرااات تجديد ت ري  اإلقامة أو عد  

إكتمالها بإمكان المهاجر االت ال بمركز المهاجرين الستفسار من 

.مركزالشرطة عن طريقه   

 

 

المتواجد في ايطاليه منذ زمن فترة طويلةالمهاجر   
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 إصدار تصريح اإلقامة طويل األمد 

تستبدل الوثيقة القديمة بأخرى غير منتهية 

 .بل أيضا تصبح وثيقة شخصية.الصالحية 

المدة ءسنوات قبل انتها 5عند تحديد مدتها فقط ل

 .يجب عمل طلب تجديد

يمكن الحصول عليها إذاكنت متواجد بإيطاليا 

لمدة ال تقل عن خمس سنوات وأيضا  من 

وملكية , اجتياز اختبار اللغه اإليطاليهالضروري 

دخل كافي إلعالة األسرة وهنا يتطلب جلب جميع 

 الوثائق الالزمة

المسؤولة جهةال  
 .(   Sportello Amico)متوفر في مكاتب البريد اإليطاليه 

أجنبي ولكن من خارج االتحاد األوربي أو أحد مركز الشرطة إذاكان المتقدم 

ويملك  أحد ألبوين الجنسية اإليطاليه أو مواطن أوربي , الزوجين لديه ولد قاصر

 .يعيش في إيطاليه
 

 المهاجر المتواجد في ايطاليه م ذ فتره طويلة

 

 

:يتم إستكمال عمل هذه الوثائق من أجل   

.إدراج الولد القاصر المولد في ايطاليه*  

.  سنة بقانون لم شمل األسرة 01إدراج الولد الذي دخل ايطاليه قبل سنة *  

عند , عند تحديث معلومات جواز السفرأو وثيقة تعادلها*عند تغيير محل اإلقامة*

لتحديث (. الجنسية, مكان وتاريخ الوالدة,الكنية, االسم)تغير في البيانات الشخصية

والتوجه إلى مكتب      0عمل الموديل رقم  الوثائق البريدية فقط ءالبيانات يجب مل  

 

. 
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ات اجرااإل  
           ع د مكتب البريد
(Sportello Amico) يت  إرسال  

الوثا ق الالزمة لتجديد ت ري  
اإلقامة الموظف بمكتب البريد 
يعطي األج بي األوراق وإي ال 
بريدي والذي يجب أن يو ع مع 
ت ري  اإلقامة الم تهي إلثبات 

وهذه .  ال ية تجديد الطلب
اإلجرااات تكلف  والي  

.يورو   006.22  
يم   األج بي  ع د مركز الشرطة

خذه في كل مره إي ال الذي يأ
وي عه مع ت ري  اإلقامة القدي  

.إلعادة تجديد الطلب  
 
 

 ت بيه

ال يمكن عمل طلب 

للحصول على تصريح 

اإلقامة لمدة طويلة كالذين 

:يملكون تصريح إقامة  

ألغراض الدراسة أو تدريب 

. مهني   

إقامة لمدة مؤقت تحت 

.الحماية أو ألسباب انسانية  

 للمقيمين لفترة قصيرة

يجب أن يحققو شروط 

مالئمة السكن وخاصة إذا 

كانو يعيشو في نفس السكن 

. مع أشخاص اخرين  

ات من ءالوثائق واإلجرا

.الممكن أن تتغير     

 

من أجل إكمال الطلب االلكتروني 

يمكنك مراسلة مكتب األجانب أو 

 المراكز المعتمدة

 المهاجر المتواجد في ايطالية م ذ زمن فترة طويلة
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 الجنسية

 يتم الحصول عليها تلقائيا  بواسطة 

 البنوة.0

أن تكون مولود على األراضي .0

اإليطاليه فقط إذا كان الوالدان مجهوالن 

أو ال يحملوا أي جنسية أو ال يمكنهم منح 

جنسيتهم ألوالدهم بناء على قوانين 

 .الدولة التي ينتتمون إليها

الوالدين بأبوة الطفل ويتم  بتصريح أحد

األعتراف به بحكم قضائي بشرط أن 

 .يكون الولد قاصر

 التبني 

بناء على طلب بعض الراغبين والتي 

 :تتوفر بهم الشروط التالية

إذا كان مولود باألراضي اإليطاليه 

وعاش فيها بشكل قانوني حتى بلوغه   

 سنة الرشد 

ة بشرط /اذا توفرعقد زواج من ايطالي

 . يكون عقد الزواج صالح ومثبتأن 

أو في الحاالت الروتينية والتي تشمل 

 08جميع المقيمين في ايطاليه لمدة 

 .سنوات

  

 
 

اتاجرااأل  

 تختلف األوراق الثبوتية باختالف  وع الطلب الذي سيقد  إليه

 

 المهاجر المتواجد في ايطاليه م ذ فترة طويلة
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المسؤولةجهة ال  
UTG (كومي مكتب  

  مركز (م لي

 ت بيه
لألسخاص الذين ال ي ملوا أي ج سية 

أو الالج ين يت  تقليل مدة اإلقامة 

الدا مة لي ب  باإلمكان عمل ج سية 

.أعوا  6إلى ال 02بغ ون ال  

الطلب يرجى االت ال بمكتب المهاجرأو اللمساعدة في مل  

 المراكز المعتمدة

 

 المهاجر المتواجد في ايطالية م ذ فترة طويلة
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 جمع شمل العائلة 

يتم تقديم الطلب من قبل المواطن 

األجنبي المقيم بصفة نظامية على 

األراضي اإليطالية ويتم عمل 

الطلب أيضا من قبل أحد الزوجين 

والتي تشترط عليهم أن اليكونا 

واألطفال قاصرين حتى , منفصلين 

ولوكانو مولدين بدون زواج يكفي 

, اعتراف أحد الوالدين وموافقته

الراشدين والذين ال  ءبينما األبنا

يمكنهم االعتماد على أنفسهم 

أو اذا كان أحد , ألسباب صحية 

عام  05األبوين قد تجاوز سنة 

تعتني به هنا ويتم  ءوليس لديه أبنا

لوثاق إرفاق األسباب الصحية مع ا

 .الثبوتية
 

المسؤولة جهةال  
UTG (م لي  كومي مكتب) الهجرة وقف وا د،   

 المهاجر المتواجد في ايطالية لفترة طويلة
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 ت بيه

الوثا ق ممكن أن  
.تتغيرمع الوقت  

 

 من أجل ملا
االستمارة يرجى 
االت ال بمكاتب 

. المعتمدين  
مكتب المهاجر يمكن 

أن يساعد فقط في 
وجود  ال 

استفسارات وألخذ 
.المعلومات  

 اتءاإلجرا
 

استمارة الطلب فقط  ءيتم مل

الكترونيا عن طريق مكاتب 

 .متخصصة ومعترف بها

عند عمل الطلب يحتاج إلى 

إرفاق وثائق تثبت وجود سكن 

ودخل سنوي يأتي من عمل 

الحد األدنى لدخل .يصفة قانونيه

المواطن األجنبي والذي يسمح له 

بتقدم لعمل طلب جمع الشمل هذه 

الحاله تختلف من شخص ألخر 

, دد أفراد العائلةبختالف ع

والمقارنة مع المستوى المحدد 

 .للعالوة االجتماعية سنويا

على األبوين فوق عمر الخامسة 

والستين عام  تغطية مصاريف 

 .وتكاليف الرعاية الصحية

  
 

 المهاجر المتواجد في ايطاليه م ذ زمن بعيد 
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التسجيل بقوائم الباحثين عن عمل في 

 :مراكز التشغيل 

يجب على العامل األجنبي الذي يفقد * 

التسجيل في مركز البطالة ليتمكن , عمله

من الحصول على وثيقه تخوله عمل تجديد 

 .في تصريح اإلقامة 

تصريح يجب على العمال الذين يملكون 

اإلقامة التسجيل بمكتب التوظيف للبحث 

 .عن عمل 
 

المسؤولة جهةال  
ومراكز . مركز التوظيف المتواجد في مكان إقامتك

البلدية المتخصصة والمراكز التي يمكن االطالع 

   عليها عبر االنترنت في الصفحات االلكترونية

 http://sintesi.provincia.brescia.it 

اتاجرااإل  

للتسجيل بمكتب التوظيف يجب أ ت تملك ت ري  

إقامة ويكون ساري المفعول أو إي ال بتجديد اإلقامة 

. موافقاً مع القوا ين  

من المست يل التسجيل بمركز التوظيف في  ال كان 

ت ري  إلقامة أو إي ال بتجديد الت ري  م تهي 

. ال ال ية  

 ت بيه

في  ال الرغبة 

بتسجيل بمكتب 

التوظيف وكا ت 

 ال ية اإلقامة 

م تهية يمك ك جلب 

وثيقة تثبت أ ك عاطل 

ع دها يت  . عن العمل

ال  ول على إي ال 

والتسجيل التجديد 

.بمكتب البطالة  
 

للمعلومات يرجى 

االت ال بمكتب   

المهاجرين والمراكز 

 المعتمدة

 المهاجر المتواجد بايطاليه م ذ زمن فترة طويلة
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اللغة اإليطالية مستوىاختبار  A2 

مطلوب من األج بي الخ وع 

واجتيازامت ان اللغة اإليطالية 

إلى  ين طلب ت ري  مستوى  

 A2.اإلقامة  

طويل األمد والذي يسمى اإلقامة 

.الدا مة  

المسؤولة جهةال  
* UTG ( الم لي  مكتب ) 

Via Lupi di Toscana 6, 25121 
Brescia. 
* USP (Ufficio Scolastico 
Provinciale) – Via San 
Antonino 14, 25133 Brescia 

  

 اإلجرااات

ت ري  اإلقامة وجواز 

.السفر والرق  الوط ي   

للمعلومات أو للتسجيل على 

االمت ان يجب االت ال 

بمكتب المهاجرين 

المعتمدةأوالمراكز   

 المهاجر المتواجد في ايطاليه لفترة طويلة

 

 مال ظة هامة: 

البطاقة : بشأن الجوا ب األخرى التي تخص كال من

, دورات تعلي  اللغة اإليطالية,المدرسة,الرق  الوط ي,والسكن,ال  ية

االعتراف , الخدمات االجتماعية,العالقات مع بلدية السكن , والتدريبه

االستشارات القا و ية كل هذه الجوا ب متواجد ,بالشهادات األكاديمية

. لذي و ل إليطاليه م ذ فترة قريبةأي ا ع د المهاجر ا  
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CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI BRESCIA 

– CGIL – Ufficio Immigrati 

Via F.lli Folonari n. 18/20 - 25126 Brescia 

Tel. 030.3729233 – 030.3729234; Fax 030.3729215  

email: ufficio.stranieri@cgil.brescia.it  

ANOLF CISL  

Via Altipiano d’Asiago n. 3 - 25133 Brescia 

Tel. 030.3844502; Fax 030. 3844501 

email: ust.brescia@cisl.it     

UIL IMMIGRATI  

Via R. Vantini n. 12 - 25126 Brescia 

Tel. 030.3753032; Fax 030.2404889 

email: cspbrescia@uil.it  

ACLI SPORTELLO IMMIGRATI 

Via Corsica n. 165 - 25125 Brescia 

Tel. 030.2294011  

email: infoimmigrati@aclibresciane.it  

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI Unione 

Provinciale di Brescia 

Corso Garibaldi n. 29 - 25122 Brescia 

Tel. 030.49492 – 030.2807812; Fax 030.2404066 

email: centroservizi@mclbrescia.it  

ASSOCIAZIONE CENTRO MIGRANTI ONLUS 

Via Antiche Mura n. 3 - 25121 Brescia 

Tel. 030.42467 - 030.41356; Fax 030.2991268 

email: centromigranti@diocesi.brescia.it  

UGL 

Via Corsica n. 18 a/b - 25125 Brescia 

Tel. 030.2423332; Fax 030.2476101 

email: segreteria@uglbrescia.it - enasugl@uglbrescia.it  

 

 

 

 

 

 

 

Sportelli Accreditati nel Comune di Brescia 
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  تأسست Scalabrini-Bonomelli لتوفيرحلول لمشاكل 1..0التعاونية عام  

أجانب لتعزيز  ءويعمل فيها أعضا, السكن لألسر المهاجرة التي تعاني من صعوبات 

. بين المهاجر وبلد اإلقامة والعمل بأسلوب تعاوني ءصلة االنتما  

. شهدت توسعا كبيرا  في أنشطتها االجتماعية والثقافية 8110وفي عام   

واتخذت أهداف لمساعدة المهاجرين الذين يعيشون في مدينة بريشا     واألطفال 

االت خطيرة من التهميش وعدم القاصرين الذين يعيشون أوضاع اجتماعية صعبة وح

.الوعي الثقافي  

عام مضت من أجل مواكبة التغيرات  88ولقد تطورت هذه المنظمة التعاونيه منذ

االجتماعية والثقافية التي رافقت التزايد المستمرة للمهاجرين بإضافة إلى ذلك قامت 

دينة بريشا باإلتفاق مع مكتب األجانب للتواصل معهم من أجل الخدمات المحلية في م

والعمل مباشرة في تقديم الخدمات المجانية واالستماع إلى كافة المشاكل العائلية وحجز 

المسكن والمساعد في الشؤون القانونية وتوجيههم لدورات مجانية لتعلم اللغة اإليطالية 

.والدورات التدريبيه المهنية  

.وبلدية مدينة بريشا, تعمل مع عدة منظمات تعاونية خيرية  

Caritas Diocesana di Brescia, Comune di Brescia  e Congrega della Carità 

Apostolica di Brescia.  

 



 
 

  



 
 

 

   Scalabrini-Bonomelli تمت الترجمة بإشراف    

Via Antiche Mura, 3 
25121 Brescia 
Tel- 0302808569 
Fax - 0302991268 
Email: info@scalabrinibonomelli.it 


