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ل عام   إشعار

الشعبي السكن   طلب
المشاركة  كیفیة

لومبارديا جھة موقع من اإلنترنت عبر الطلب تقديم         يجب

h�ps://www.serviziabitavi.servizirl.it/serviziabita�vi/فقط الدخول يمكنك ،:    

الرقمي• التعريف  ) أوwww.spid.gov.it) SPID    بنظام
اإلقلیمیة• الخدمة الرمزCRS    ببطاقة ، المغناطیسیة الصحیة )   البطاقـة   ) PINبـ  وقارئCRS   الخاص

الذكیة  البطاقة

تشارك  متى

الساعة الساعة02/03/2021  بتاريخ14:00  من 30/04/2021   بتاريخ10:00   إلى

تحملھا يجب التي    التكالیف

بقیمة1  يورو16    طابع

الدخول  متطلبات

بیولتیللو• بلدية في العمل أو Pioltello      اإلقامة

•، األوروبي االتحاد خارج من إقامة      للمواطنین عامین ) PERMESSO DI SOGGIORNO (  تصريح  لمدة

األجانب بشباك اتصل ، جار تجديد أو شكوك وجود حالة في األقل )على           )  

علىISEE) 2021 ايزي شھادة• الكامل اإلشعار في المنشورة الحدود تتجاوز  )         ال

.www.comune.pioltello.mi.it  الموقع

الدرجة
ھي درجة أعلى على الحصول في الحق تعطي التي :الحاالت          

أشخاص• وجود حالة األعاقة    في من ذوي أكثر أو66    بعجز السن   ٪ األسرة65  فوق كبار   في

حالة• ة  في وحیًدا أما أو /أبًا أو    الرعاية تحت ذلك في بما أكثر أو قاصر واحد أبن )  مع الوالدين          (    
المطلقین  / المنفصلین

سیتحدون• سیتزوجون أو عامین عن تقل لمدة مدنیًا المتحدين المتزوجین حالة    /         / في

اإلقامة مكان تسلیم     قبل

السكن• في مشاكل وجود حالة الحواجز     في ، التدفئة نقص ، الحجز اإلخالء ، :    /      االكتظاظ

إلخ ، .)المعمارية   

االقتصادي• .الوضع  
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الطلب تقديم كیفیة يعرفون ال الذين للمواطنین        خدمة

األيام ھذه في البلدية إلى القدوم يمكنھم الطلب ملء في مساعدة على الحصول يفضلون                 الذين

األوقات :و  

من الجمعة إلى االثنین من االستعالمات :      مكتب 3771771405  ھاتف13.00  إلى9.00 

0292366102/103   : بیولتیلـوPioltello بلدية

:  رودانوRodano بلدية   02959595211

0226902357 :  سكراتيSegrate بلدية

: فمودرونيVimodrone بلدية   0225077314

 

شھادة  CRS    أوSPID: إحضار ،     ISEE  2021    ايزي  ، األسرة حالة ) تساوي بقیمة  1   (   كانت    يورو  16     طابع إذا ،  

الدرجة على للحصول مؤھلة تكون أن يمكن مستندات المشكالت         (ھناك حول مستندات ،     اإلعاقة

)المنزلیة

        


