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أعدت مدينة ميالنو
هذا الدليل بالتعاون مع بلومبيرغ أسوسـيتس
( )Bloomberg Associatesمن أجل راحتك وهو متوفر لك مجاناً .
يتوفر هذا الدليل على الموقع اإللكتروني لمدينة ميالنو .وحيث أن
المواعيد وساعات العمل قد تكون عرضة للتغيير ،ننصحك بالرجوع
إلى المواقع اإللكترونية والروابط المقابلة لالطالع على أحدث
المعلومات.
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مرحبا ً بك في
ميالنو

ميالنو مدينة عالمية تضم عدد كبير من السكان
األجانب .عملت ميالنو عبر التاريخ كجسر يربط إيطاليا
بأوروبا والعالم .نرحب بك في مجتمعنا ونود أن نقدم
لك الدعم وأنت تبدأ حياتك في ميالنو.
تتكون الحياة من تحديات ومسؤوليات واحتياجات
كبيرة وصغيرة .تقدم مدينة ميالنو مجموعة كاملة
من الخدمات التي تساعدك في هذه المهام اليومية.
أعددنا هذا الدليل مع وضعك أنت وأسرتك بعين
االعتبار حتى تتعرف على الخدمات المتاحة لك وكيفية
الحصول عليها .على الرغم من إعداد هذا الدليل
للوافدين الجدد إلى المدينة ،فنحن نشجع أي شخص
يجد هذه المعلومات مفيدة على استخدام هذا الدليل.
ً
مرحبا بك في ميالنو
تم تنظيم دليل
( )Welcome to Milanوهو يتضمن االقسام
التالية:
•القسم  :1قائمة مهام الوصول ،يشرح اإلجراءات
الهامة التي ينبغي اتخاذها خالل األسابيع األولى
بعد وصولك إلى ميالنو
ً
مرحبا بك في إيطاليا ،يقدم معلومات
•القسم :2
عن مدينتنا والحكومة واإلقليم
•القسم  :3التصاريح والموافقات ،يشرح كيفية
الحصول على تصريح اإلقامة والرمز الضريبي
وبطاقة الهوية المحلية وكيفية التسجيل
كمقيم
•القسم  :4التعليم ،يشرح نظام التعليم اإليطالي
وكيفية االلتحاق بالمدارس
•القسم  :5العمل ،يقدم معلومات عن العمل في
ميالنو ويحتوي على إرشادات حول طريقة البحث
عن عمل
•القسم  :6اللغة اإليطالية ،يشرح كيفية
التسجيل في فصول تعلم اللغة اإليطالية
•القسم  :7الصحة والمساعدة الطبية ،يشرح كيفية
الحصول على الرعاية الصحية ،بما في ذلك خدمات
الطوارئ والصحة العقلية
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•القسم  :8المساعدة االجتماعية ،يشرح الخدمات
المالية واالجتماعية المتاحة لشرائح محددة من
السكان أو لظروف محددة
•القسم  :9وسائل النقل ،يشرح كيفية
التنقل في أرجاء المدينة
•القسم  :10قواعد ونصائح عن السكن
والخدمات المصرفية ،يشرح كيفية البحث عن شقة
واالشتراك في المرافق وفتح حساب مصرفي
والتخلص من القمامة
•القسم  :11األنشطة الترفيهية والثقافية ،يحتوي
على معلومات عن الساحات العامة والمؤسسات
الثقافية التي يمكن االستمتاع بها في ميالنو
•القسم  :12معلومات هامة ،يشمل معلومات
وأدوات مفيدة للحياة في المدينة.
وقد تختلف المشكالت التي تواجهك وأنت تبدأ حياتك
الجديدة في ميالنو عن المشكالت التي قد تواجهك
في بلدك األم .يوجد الكثير من الخدمات التي
تساعدك على التنقل في مدينتك الجديدة على غرار
ما قام به الكثيرين ممن وفدوا إلى ميالنو من قبلك.
يعمل هذا الدليل على توصيلك بهذه الخدمات.
ً
مرحبا بك في ميالنو!
مع خالص التحيات،
جيسيبي ساال
عمدة ميالنو

كيف تستخدم
هذا الدليل
ُ
مرحبا بك في ميالنو وتم نشره على
أصدرت مدينة ميالنو دليل
الموقع اإللكتروني  .comune.milano.itيمكن تنزيل الدليل
باللغات اإليطالية واالنجليزية والعربية والماندرينية واالسبانية.
تم إعداد هذا الدليل لتزويد الوافدين الجدد
بمعلومات ضرورية عن المعيشة في ميالنو.
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قائمة
مهام الوصول
يحتوي هذا القسم على
قائمة بأهم المهام التي
ينبغي القيام بها بعد

االنتقال إلى ميالنو .توجد

تفاصيل عن هذه الخطوات

في كل أجزاء الدليل.

كيف تضفي الصفة الرسمية وضع اإلقامة
مواطنو االتحاد األوروبي

يحق لمواطني االتحاد األوروبي ( )EUحرية االنتقال إلى إيطاليا
وتلقي التدريب والتعليم.
ّ
واإلقامة والعمل فيها
وهناك متطلبات مختلفة ،تتوقف على مدة إقامتك سواء كانت
يوما.
تقل أو تزيد عن ً 90
يحق لمواطني االتحاد االوروبي اإلقامة في إيطاليا لمدة
يوما بدون اتباع أي إجراءات شكلية .ومع ذلك،
تصل إلى ً 90
ننصحك بالتوجه إلى قسم الشرطة "لإلعالن عن وجودك"
 ،(dichiarazione di presenza)وإال سيتم االفتراض بأن
ً
يوما .يجب على من يستضيف أحد
مدة إقامتك تجاوزت 90
مواطني االتحاد األوروبي في منزله استكمال نموذج
“Comunicazione di cessione fabbricato (casa) o di ospitalità”
في غضون  48ساعة إذا تجاوزت مدة إقامة الضيف 30
يوما .لمعرفة المزيد اطلع على poliziadistato.it
ً
على مواطني االتحاد األوروبي الراغبين في اإلقامة في
يوما التسجيل كمقيم مؤقت أو
ايطاليا لمدة تزيد عن ً 90
طوال الوقت في مكتب التسجيل (Anagrafe)داخل البلدية
الخاصة بمحل إقامتهم .يرجى العلم أنه في حال التسجيل
كمقيم طوال الوقت فإنك ستفقد وضع اإلقامة في بلدك
األم.
يمكنك الحصول على المزيد من التفاصيل حول تسجيل المقيم
والمستندات المطلوبة على الموقع  comune.milano.itعن
طريق البحث عن“Iscrizione anagrafica per cittadini”
(سجالت التسجيل لمواطني االتحاد األوروبي).
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غير مواطني االتحاد األوروبي

يجب على األفراد من غير مواطني االتحاد
األوروبي المقيمين في ميالنو طلب تصريح
إقامة يتوافق مع تأشيراتهم .
إذا كنت من غير مواطني االتحاد األوروبي
ويستضيفك أحدهم في منزله ،فيجب
على من يستضيفك استكمال نموذج في
قسم الشرطة أو في مكتب قوات الدرك
( )Carabinieriفي غضون  48ساعة بعد
وصولك إلى إيطاليا .وعنوان هذا النموذج
هو “Comunicazione di cessione di
 .”fabbricato (casa) o di ospitalitàعلى
المضيف ابراز المستندات التالية:
• جواز سفر الضيف أو ما يعادله من مستندات
إثبات الهوية ()gli estremi
• الرمز اإليجاري للمضيف
لمزيد من المعلومات حول كيفية تسجيل
إقامتك في منزل شخص وتنزيل النموذج
ُيرجى زيارة poliziadistato.it
َمن ال يعلن عن استضافة وافدين عرضة
لغرامة تتراوح بين  160و  1,100يورو.
تذكر :المواطنون األجانب الذين يقيمون في
يوما بغرض السياحة أو
إيطاليا لمدة تقل عن ً 90
العمل أو الدراسة غير مطالبين
بالتقدم للحصول على تصريح إقامة (permesso
 .di soggiorno)وفي هذه الحالة ،ينبغي
على المواطن األجنبي "اإلعالن عن وجوده"
 (dichiarazione di presenza)عند دخوله إلى
إيطاليا أو أمام قسم الشرطة الوطنية اإليطالية
.(Questura)
بالنسبة للتأشيرات التي تزيد مدتها عن 90
يوما ،عليك تقديم طلب للحصول على تصريح
ُ
إقامة  (permesso di soggiorno)في
غضون  8أيام من تاريخ وصولك إلى إيطاليا.
ويحدد نوع تصريح اإلقامة الذي تطلبه ،والذي
يتحدد حسب نوع تأشيرتك ،الجهة التي ينبغي
أن تقدم لها طلب تصريح اإلقامة.
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•إذا كانت لديك وثيقة  Nulla Ostaألغراض
لم شمل األسرة صادرة من النافذة
العمل أو ّ
الموحدة للهجرة ( )SUIلدى دائرة المحافظة
( )Prefetturaعليك تقديم طلب تصريح
اإلقامة إلى النافذة الموحدة للهجرة (.)SUI
يتحتم حجز موعد مسبق على الموقع prefmi.it
•لالطالع على تصاريح اإلقامة التي يمكن
طلبها مباشرة من إدارة الشرطة (،)Questura
والمستندات المطلوبة للطلب ولحجز موعد،
ُيرجى زيارة cupa-project.it
•ينبغي تقديم طلبات جميع أنواع تصاريح
اإلقامة األخرى عن طريق استكمال مجموعة
ً
مجانا في
خاصة من المستندات يتم توزيعها
مكاتب البريد المعتمدة .ال يلزم تحديد موعد.
يمكن العثور على أقرب مكتب بريد على
الموقع  portaleimmigrazione.itأو من
خالل االتصال بالرقم .803 160
ً
مرفقا بنسخة من
قدم طلب تصريح اإلقامة
المستندات المرفقة وطابع إلى مكتب البريد
المعتمد .يمكن شراء الطابع وقيمته  16يورو
من متجر سجائر .)Tabaccheria)سيزودك مكتب
البريد بإيصال يحتوي على تفاصيل موعدك في
مع إدارة الشرطة ( )Questuraأو قسم الشرطة
.(Commissariato)
احرص على حضور اجتماعك مع إدارة الشرطة
( )Questuraأو قسم الشرطة ()Commissariato
في التاريخ والوقت المحددين في اإليصال
الصادر من مكتب البريد .اجلب المستندات التالية
إلى االجتماع:
•اإليصال الدال على تقديم طلب تصريح
اإلقامة الصادر من مكتب البريد
•ثالث صور بحجم صورة جواز السفر
•نسخ أصلية من المستندات الواردة في طلب
تصريح اإلقامة الخاص بك

تحقق من حالة طلبك وإذا ما كان يجب تقديم مستندات
إضافية على الموقع portaleimmigrazione.it
جميع الوافدين األجانب الجدد

اطلب رمز ضريبي (codice fiscale)من مكتب وكالة
اإليرادات (Agenzia delle Entrate)بعد استالم
تصريح اإلقامة أو مباشرة إذا لم تكن بحاجة إلى
طلب تصريح إقامة .لمعرفة أقرب مكتب تابع لوكالة
اإليراداتُ ،يرجى االتصال بالخط الساخن
 848 8000 444أو زيارة agenziaentrate.gov.it
أو يمكنك االطالع على عناوين المكتب في
القسم  :12معلومات هامة في هذا الدليل.
يمكنك التسجيل في مكتب التسجيل(Anagrafe)
والتقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية محلية
 (carta di identità)فور الحصول على الرمز
الضريبي وتصريح اإلقامة (كما يجب على غير
مواطني االتحاد األوروبي إبراز اإليصال الدال
على تقديم طلب وثيقة  .)Nulla Ostaيمكن
معرفة عناوين كل مكاتب التسجيل في القسم :12
معلومات هامة والقسم  :3التصاريح واملوافقات في هذا الدليل.

المدارس
لتسجيل طفلك في نظام التعليم اإليطالي،
ينبغي إعداد المستندات التالية قبل مغادرة بلدك األم:
شهادة بعدد السنوات التي قضاها طفلك في
المدرسة أو مؤهالته التعليمية ،على أن تكون موقعة
من مدير المدرسة ومصدقة حسب القانون من الهيئة
الدبلوماسية أو القنصلية اإليطالية في بلدك األم.

بيان قيمة (Dichiarazione di Valore)صادر من
الهيئة الدبلوماسية أو القنصليةُ .يرجى العلم أنه يجب
ترجمة بيان القيمة ( )Dichiarazione di Valoreإلى
اللغة اإليطالية من قبل جهة رسمية معنية بالترجمة.
اتصل بقنصليتك للحصول على البيان وعلى الترجمة.
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غير مسموح لك بمغادرة

إيطاليا قبل اكتمال معالجة
طلب تصريح اإلقامة.

احرص على االحتفاظ

باإليصال الدال على تقديم
طلب تصريح اإلقامة أو

تأكيد موعدك مع إدارة

الشرطة ( )Questuraأو

النافذة الموحدة للهجرة
( .)SUIفهو الدليل

الوحيد الذي يجب أن
تقدمه إلثبات انتظار

إصدار تصريح اإلقامة.

السجالت الصحية من بلدك األم ،وتشمل بطاقات
التطعيم أو الشهادات الصحيةُ .يرجى العلم أن بعض
ً
وفقا للقانون اإليطالي.
التطعيمات إلزامية
لمناقشة خيارات التعليم في الدورة التعليمية األولى
(لألطفال في عمر  13-6سنة) ،اتصل بـ
( PoliStartانظر بيانات االتصال والمواقع في
القسم  :4التعليم).
لمناقشة خيارات التعليم في الدورة التعليمية
الثانية (لألطفال في عمر  18-13سنة) ،أرسل
رسالة إلكترونية إلى ب  Cerco-Offro Scuolaعلى
 Ed.CercoOffroScuola@comune.milano.itلحجز موعد.
لمناقشة خيارات التدريب المهني ،اتصل بمكتب
التعليم والعمل التابع لوحدة اإلدماج والهجرة (Settore
formazione e lavoro dell’Unità Politiche per
 l’Inclusione e l’Immigrazione)في مدينة ميالنو عن
طريق إرسال رسالة إلكترونية على العنوان
PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it
كما يمكنك زيارة مكاتبهم أيام االثنين والثالثاء واألربعاء
من الساعة  09:00حتى الساعة  12:00على العنوان via
ُ .Scaldasole, 5يرجى الرجوع إلى comune.milano.it
للتعرف على أحدث مواعيد العمل.
 لمعرفة المزيد عن خيارات التعليم بعد الثانوي ،يمكن
ً
أيضا االطالع على ( Informagiovaniبيانات االتصال
في القسم  :5العمل) أو زيارة قسم الطالب على
yesmilano.it

تتطلب بعض تصاريح

اإلقامة التسجيل لدى

 SSNبشكل إلزامي بال

مقابل بينما يمكن لحاملي
تصاريح اإلقامة األخرى
اختيار

التسجيل مقابل رسوم.

الصحة والمساعدة الطبية
للحصول على الرعاية الصحية عليك التسجيل للحصول
على بطاقة الرعاية الصحية من المكتب التابع لدائرة ATS
في ميالنو (دائرة الحماية الصحية) (Azienda di Tutela
 ،della Salute)وهو فرع محلي لهيئة الصحة الوطنية
( )Servizio Sanitario Nazionale, SSNالرعاية الصحية
متاحة لجميع المقيمين.
إذا كنت أحد مواطني االتحاد األوروبي وتقيم في إيطاليا
يوما وقد سجلت نفسك في مكتب
لمدة تزيد عن ً 90
التسجيل  ،Anagrafeيمكنك التسجيل للحصول على
الرعاية الصحية مقابل رسوم.
إذا كنت من غير مواطني االتحاد األوروبي ،يمكنك
التسجيل للحصول على الرعاية الصحية في المكتب التابع
لدائرة  ATSفي ميالنو بالمستندات التالية:

10

•تصريح إقام ة ) (permesso di soggiornoساري أو إيصال يدل على طلب
تصريح إقامة إذا كانت لديك وثيقة عدم ممانعة  Nulla Ostaأو اإليصال
الدال على طلب تجديد تصريح اإلقامة مع تقديم تصريح اإلقامة القديم.
•مستند إثبات الهوية (جواز سفر أو ما يعادله)

•الرمز الضريبي ()codice fiscale
•قد يلزم تقديم مستندات أخرى حسب نوع
تصريح اإلقامة
لمزيد من المعلومات عن التكاليف والمستنداتُ ،يرجى زيارة salute.gov.it
بمجرد التسجيل لدى  ،SSNيمكنك اختيار طبيب لألسرة (طبيب عام)
 (medico di medicina generale)أو طبيب أطفال لألطفال دون عمر 14
عاما.
ً

تشاور مع طبيب األطفال أو توجه إلى مركز مشورة أسرية
 (Consultori Familiari)للحصول على معلومات عن ارشادات تطعيم
األطفال القصر المطلوبة بموجب القانون .اعرف المزيد في القسم  :7الصحة
والمساعدة الطبية.
عليك ابراز بطاقة الرعاية الصحية في كل مرة تستخدم نظام الرعاية الصحية.
تنتهي صالحية بطاقة الرعاية الصحية فور انتهاء مدة تصريح اإلقامة .لتجديد
أوال.
بطاقة الرعاية الصحية ،عليك تجديد تصريح اإلقامة ً

دورات تعلم اللغة اإليطالية
اخضع الختبار تحديد مستوى لتقييم مستواك في اللغة قبل التسجيل
في دورة لتعلم اللغة اإليطالية .توجد دورات للمبتدئين (A1)لألفراد الذين ال
يتحدثون اللغة اإليطالية.
يمكن العثور على أنسب دورة لتعلم اللغة اإليطالية عن طريق زيارة الموقع
milano.italianostranieri.org
سجل في دورة لتعلم اللغة اإليطالية في مستويات اإلجادة المختلفة
بال مقابل لدى المركز المحلى الدائم لتعليم وتدريب البالغين على الموقع
 cpia5milanocentrale.edu.itأو في مدرسة خاصة معتمدة مقابل رسوم.
وكبديل لذلك ،يمكنك التسجيل في الدورات التي تقدمها مدينة ميالنوُ .يرجى
ً
حاليا.
زيارة lingueincomune.itللعثور على الفصول التي تقدمها المدينة
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لقد وصلت إلى
ميالنو.
ما الذي يجب علي
فعله؟
يرجى الرجوع إلى القسم  :3التصاريح والموافقات
للتعرف على معلومات عن كيفية
استكمال كل خطوة من هذه الخطوات .

لغير مواطني االتحاد األوروبي:
•اطلب تصريح إقامة
()permesso di soggiorno

لجميع الوافدين الجدد:
•احصل على رمزك الضريبي ()codice fiscale
•سجل نفسك في مكتب التسجيل ()Anagrafe
•قدم طلب للحصول على بطاقة الهوية المحلية
 (carta d’identità)في مكتب التسجيل ()Anagrafe
•سجل نفسك في هيئة الصحة الوطنية
 ) )Servizio Sanitario Nazionale, SSNفي
المكتب التابع لدائرة  ATSفي ميالنو
)Azienda di Tutela della Salute)
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مرحبا ً بك
في إيطاليا

إيطاليا دولة تقع في جنوب

حقائق عن إيطاليا

وفنونها وثقافتها وهي تجتذب

العاصمة:

روما
(باللغة اإليطالية)Roma :

عدد السكان:

 60مليون
ً
تقريبا
نسمة

العملة:

اليورو)€(

اللغة الرسمية:

اللغة اإليطالية

المساحة:

 301.340كم

أوروبا .وتشتهر بتاريخها

ماليين السائحين كل عام.

االسم الرسمي :إيطاليا (باللغة اإليطالية)Italia :

2

(المصدر :المعهد الوطني اإليطالي
لإلحصاء ())ISTAT
رمز البلد:

+39

الحكومة
تعتبر إيطاليا جمهورية برلمانية ورئيسها هو رأس الدولة
اإليطالية .إيطاليا من األعضاء المؤسسين لالتحاد األوروبي
( )EUالذي يضم  28دولة.
يرسم دستور الجمهورية اإليطالية الخطوط العريضة للمبادي
األساسية للحياة المدنية .يعتبر كل المقيمين متساويين أمام
القانون دون تفرقة على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو
اآلراء السياسية.
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اكتشف الخدمات

المقدمة في منطقتك

 (municipio)على الموقع
comune.milano.it

األقاليم
إقليما .ميالنو هي عاصمة إقليم
تنقسم إيطاليا إلى 20
ً
لومبارديا الذي يقع شمال غرب البالد .ويشتهر إقليم
لومبارديا بجباله وأنهاره وبحيراته .كما تشتهر لومبارديا
بتقديم أحدث األبحاث وصيحات الموضة والتصميم والتقنية
والمطبخ الفاخر.

مدينة ميالنو
ميالنو هي ثاني أكبر مدينة في إيطاليا من حيث عدد السكان
الذي يبلغ  1,380,800نسمة %19 ،منهم وافدين من دول
أخرى .وتُ عرف منطقة ميالنو الحضرية األكبر باسم ميالنو
الكبرى ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها  3.2مليون نسمة
ً
تقريبا [المصدرCittà Metropolitana di Milano, 2017:].
وتُ عرف ميالنو باسم عاصمة الموضة والتصميم في العالم.
كما تُ عرف المدينة بجبالها الجميلة ومتاحفها ومطاعمها وتضم
 11جامعة عالمية.
ويقع مركز المدينة حول ” “Duomoوهي كاتدرائية ميالنو التي
يمكن الوصول إليها بسهولة بفضل نظام النقل العام الناجح الذي
تتولى إدارته شركة.)ATM) Azienda Trasporti Milanese
تنقسم ميالنو إلى  9مناطق تسمى" “Municipiتتميز كل منها
بأحيائها المتنوعة .
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TRENTO
( )ميالنوMILANO
AOSTA
TRIESTE
VENEZIA ()فينيسيا
BOLOGNA
( )تورينوTORINO

GENOVA

ANCONA

FIRENZE

L'AQUILA
PERUGIA

CAMPOBASSO
ROMA

BARI

( )نابوليNAPOLI
POTENZA

CATANZARO

CAGLIARI

( )باليرموPALERMO

( )مناطق إيطالياLe regioni italiane
Municipio 9
Municipio 8
FIERA, QUARTIERE
GALLARATESE,
QUARTO OGGIARO

STAZIONE
GARIBALDI,
NIGUARDA

Municipio 1
CENTRO STORICO

Municipio 2
STAZIONE CENTRALE,
GORLA, TURRO, GRECO,
CRESCENZAGO

Municipio 3

Municipio 7

CITTÀ STUDI,
LAMBRATE, VENEZIA

BAGGIO,
DE ANGELI,
SAN SIRO,
PRIMATICCIO

Municipio 4
VITTORIA,
FORLANINI

Municipio 6
BARONA,
LORENTEGGIO

Municipio 5
VIGENTINO,
CHIARAVALLE,
GRATOSOGLIO

( )ميالنوMilano
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التصاريح
والموافقات
يحتوي هذا القسم على
معلومات حول طريقة

الحصول على التصاريح

والموافقات الضرورية لإلقامة
في ميالنو ،وتشمل تصريح

اإلقامة والرمز الضريبي

وبطاقة الهوية المحلية

وطريقة تسجيل المقيمين.

إجراءات استخراج التأشيرات واإلقامة
مواطنو االتحاد األوروبي ليسوا بحاجة لتأشيرة لدخول
األراضي اإليطالية .بصفة عامة ،يحتاج مواطني االتحاد
األوروبي إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة إلى
الهيئة القنصلية اإليطالية في بلدانهم األم قبل الوصول
إلى إيطاليا .ومع ذلك قد ال تحتاج إلى تأشيرة في حالة
وجود اتفاقيات تعاون بين بلدك األم وإيطالياُ .يرجى زيارة
 vistoperitalia.esteri.it لمزيد من المعلومات عن
التأشيرات.
يحق لمواطني االتحاد األوروبي اإلقامة في ايطاليا
يوما .ومع ذلك ،ننصح مواطني
لمدة تصل إلى ً 90
االتحاد األوروبي بالتوجه إلى قسم الشرطة "لإلعالن عن
وجودهم" ،(dichiarazione di presenza)وإال فسيتم
يوما.
االفتراض أن مدة إقامتك قد تجاوزت ً 90

اإلعالن عن استضافة وافد
إذا كنت ضيف يتم استضافته في منزل أحد األشخاص ،على
من يستضيفك استكمال نموذج يسمى
“”Comunicazione di cessione di fabbricato (casa) o di ospitalità
في قسم الشرطة أو مكتب قوات الدرك ( )Carabinieriفي
غضون  48ساعة من تاريخ الوصول إلى إيطاليا بصرف النظر
عن مدة إقامتك (ملحوظة :على مضيفي مواطني االتحاد
األوروبي فقط استكمال هذا النموذج إذا تجاوزت مدة إقامة
يوما) .على المضيف ابراز المستندات التالية:
الضيف ً 30
•جواز سفر الضيف أو ما يعادله من
مستندات إثبات الهوية
•الرمز اإليجاري للمضيف.
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مواطنو االتحاد األوروبي

ملزمون بتسجيل أنفسهم
لدى مكتب التسجيل

( )Anagrafeإذا تجاوزت مدة

اإلقامة في إيطاليا  90يوم.

ولغاية إصدار تصريح اإلقامة،
يعتبر إيصال تقديم مجموعة

نماذج الطلب الصفراء الدليل
الوحيد على تقديم طلب

تصريح اإلقامة ،لذلك احرص

على االحتفاظ به طوال الوقت.

لمزيد من المعلومات ولتنزيل
“”Comunicazione di cessione di fabbricato (casa) o di ospitalità
ُ ،يرجى زيارة poliziadistato.it
من ال يعلن عن استضافة وافدين يكون عرضة لغرامة تتراوح
بين  160و  1,100يورو
غير مواطني االتحاد األوروبي

تصريح إقامة
()permesso di soggiorno
على جميع األفراد من غير مواطني االتحاد األوروبي والذين
يوما طلب
حصلوا على تأشيرات لإلقامة لمدة تزيد عن ً 90
تصريح إقامة في غضون  8أيام عمل من تاريخ الوصول إلى
إيطاليا.
يتيح لك تصريح اإلقامة ما يلي:
•ممارسة النشاط المصرح به في التأشيرة،
مثل العمل أو الدراسة

بعد تقديم طلب تصريح

•التقدم للحصول على رمز ضريبي ()codice fiscale

اإلقامة ،ال يسمح لك بمغادرة

•تسجيل نفسك لدى مكتب التسجيل (Anagrafe)وطلب
بطاقة هوية محلية ((carta di identità

اإلقامة .إذا كان تصريح اإلقامة

•تسجيل نفسك لدى هيئة الصحة الوطنية ()SSN
والحصول على بطاقة رعاية صحية والعثور على طبيب
لألسرة.

إيطاليا قبل استالم تصريح
ساري لمدة عام واحد ،ال

يمكنك مغادرة إيطاليا لمدة

تزيد عن ستة شهور .إذا كان
تصريح اإلقامة ساري لمدة

عامين أو ليس له تاريخ انتهاء،
ال يمكنك اإلقامة خارج إيطاليا
لمدة تزيد عن عام واحد.

يحدد نوع تصريح اإلقامة المطلوب إذا ما كان عليك البدء
في تقديم طلبك عند:

•النافذة الموحدة للهجرة (SUI)لدى دائرة المحافظة
()Prefettura
•الشرطة الوطنية اإليطالية()Questura
•مكاتب البريد المعتمدة.
النافذة الموحدة للهجرة لدى دائرة المحافظة ( )PREFETTURA

لم
إذا كانت لديك وثيقة  Nulla Ostaألغراض العمل أو ّ
شمل األسرة يجب تقديم طلب تصريح اإلقامة إلى النافذة
الموحدة للهجرة ( )SUIلدى دائرة المحافظة (.)Prefettura
للوصول إلى مكاتب النافذة الموحدة للهجرة ( ،)SUIيلزم
حجز موعد على الموقع\تصدر النافذة الموحدة للهجرة ()SUI
طلب تصريح اإلقامة ويتعين عليك إرساله بالبريد من مكتب
بريد معتمد.
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لم شمل األسرة ،أرسل المستندات التالية بالبريد اإللكتروني على
تذكير :في حال ّ
العنوان  richiestapermesso.pref_milano@interno.itبعد حجز الموعد مع
النافذة الموحدة للهجرة (:)SUI

•نسخة معتمدة من وثيقة Nulla Osta
ً
حديثا وصفحات تأشيرات الدخول
•نسخة من جوازات سفر أفراد أسرة الوافد

•نسخة من الرمز الضريبي ،(codice fiscale)إن وجدت
•دليل يثبت تحديد موعد مع النافذة الموحدة للهجرة لدى دائرة المحافظة (.)SUI Prefettura

الشرطة الوطنية اإليطالية ()QUESTURA

لالطالع على أنواع تصاريح اإلقامة التي يمكن طلبها مباشرة من قسم الشرطة
 Questuraوحجز موعدُ ،يرجى زيارة الموقع cupa-project.it
مكاتب البريد المعتمدة

يمكنك االطالع على أنواع تصاريح اإلقامة التي يمكن طلبها من مكتب البريد
والعثور على أقرب مكتب أو جمعية ( )Patronato على .portaleimmigrazione.it
اطلب مجموعة نماذج الطلب الصفراء من مكتب البريد.
تحتوي مجموعة نماذج الطلب الصفراء على كتيبين مع نماذج طلب:
•النموذج رقم  1يطلب معلومات عن العمل
والدخل واالستقرار المالي
•النموذج رقم  2يطلب معلومات شخصية مثل
بيانات جواز السفر والتأشيرة
كما تضم مجموعة نماذج الطلب الصفراء كتيبين بهما معلومات عن المستندات
المؤيدة التي ينبغي تقديمها مع نماذج الطلب.
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لم شملك
إذا كنت ترغب في ّ

مع طفلك أو زوجك/زوجتك

أو والدك/والدتك المسن(ة)،
سيساعدك تطبيق

 “My Journey”على فهم

مدى أهليتك لطلب وثيقة

( )Nulla Ostaلجلب أفراد

اسرتك إلى إيطاليا وسيساعدك
لم الشمل.
على اجتياز عملية ّ
تم تصميم وإنشاء تطبيق

 “My Journey”بالتعاون
مع جامعة Politecnico

 of Milanودائرة المحافظة

( ،)Prefetturaويمكنك
تنزيل التطبيق مجانا ً من

الرابط wemi.milano.it

تقديم طلب تصريح اإلقامة في مكتب البريد
لتقديم طلب في مكتب البريد ،يجب شراء طابع خاص
بقيمة  16يورو (Marca da Bollo)من متاجر السجائر
(( )Tabaccheriaيحمل عالمة “T”باللون األزرق/األسود).
عند تقديم الطلب في مكتب البريد يجب ترك المظروف
مفتوحا .ينبغي إرسال مجموعة نماذج الطلب الصفراء
ً
بالبريد من قبل مقدم الطلب نفسه ويتعين عليه إبراز وثيقة
إثبات هويتهُ .يرجى عمل نسخة من مجموعة نماذج الطلب
الصفراء قبل التقديم .عند تقديم مجموعة نماذج الطلب
الصفراء ،ستحصل على إيصال يتضمن الرمز التعريفي
للطلب (اسم المستخدم وكلمة المرور) باإلضافة إلى خطاب
يحتوي على وقت وتاريخ ومكان موعد أخذ بصمات أصابعك
 (fotosegnalamento)في الشرطة الوطنية اإليطالية
 .(Questura)باستخدام رموز التعريف ,يمكنك التحقق من
حالة طلبك على الموقع .portaleimmigrazione.it
التكاليف:
 30يورو لتقديم مجموعة نماذج الطلب الصفراء
 30.46يورو إلصدار تصريح اإلقامة
()permesso di soggiorno
من  40إلى  100يورو رسوم تصريح اإلقامة
(على حسب مدة ونوع طلب تصريح اإلقامة)

 16يورو رسوم الطابع الرسمي ()Marca da Bollo
يتم دفع المبلغ بموجب قسيمة الدفع البريدية (bollettino
 di conto corrente postale)المرفقة مع مجموعة نماذج
الطلب الصفراء.

استكمال طلب تصريح اإلقامة لدى الشرطة الوطنية
اإليطالية()Questura
لتحديد موعد مع الشرطة الوطنية اإليطالية ()Questura
يجب عليك جلب ما يلي:
•اإليصال الدال على تقديم مجموعة نماذج الطلب الصفراء
•نسخ أصلية من المستندات المرفقة بالطلب
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•نسخة من جواز سفرك أو أي مستند إثبات
هوية ساري
•أربع صور بحجم صور جواز السفر
ً
وفقا لما تطلبه الشرطة.
•مستندات أخرى
بعد انتهاء الموعد ،قد يستغرق إصدار تصريح
اإلقامة فترة تتراوح بين عدة أسابيع وعدة شهور.
عند تلقي إخطار بتجهيز تصريح اإلقامة لالستالم
توجه إلى الموقع المحدد للحصول على
التصريح الصادر.
إذا كنت تخطط لتجديد تصريح اإلقامة ،ينبغي
يوما قبل تاريخ االنتهاء
تنفيذ ذلك في غضون ً 60
المبين على التصريح.

اتفاق االندماج ()Accordo di integrazione
يجب على جميع األفراد من غير مواطني االتحاد
األوروبي في عمر  16سنة أو أكثر الذين يدخلون
إيطاليا ألول مرة ويقدمون طلب تصريح إقامة
لمدة سنة أو أكثر التوقيع على اتفاق اندماج
 .(Accordo d'Integrazione)بالتوقيع على
هذا االتفاق أنت تلتزم بحضور تدريب التأهيل
للمواطنة لمدة  10ساعات وتعلم اللغة اإليطالية
في غضون عامين من تاريخ الوصول وتسجيل
األطفال القصر في المدرسة ودفع الضرائب
وااللتزام بميثاق المواطنة الذي يرسي القيم
والمبادئ اإليطالية .ومن شأن هذه االلتزامات تعزيز
اندماجك في المجتمع اإليطالي .يمكن االطالع
على المزيد عن اتفاق االندماج على الموقع
libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it

بالنسبة لجميع الوافدين الجدد

الرمز الضريبي ()codice fiscale
على جميع الوافدين الجدد األجانب طلب رمز
ضريبي .يلزم الحصول على الرمز الضريبي
الستخدامه في عدد من األنشطة الروتينية في
ميالنو مثل فتح حساب مصرفي واستئجار شقة
ودفع فواتير المرافق والتقدم للحصول على
منافع اجتماعية ودفع الضرائب .يمكن طلب
الحصول على الرمز الضريبي من مكاتب وكالة
اإليرادات (Agenzia delle Entrate)مباشرة.
للعثور على بيانات االتصال وعناوين مكاتب وكالة
اإليرادات ُيرجى زيارة الموقعagenziaentrate.gov.it
ثم النقر على ”( “Trova l'ufficioاعثر على
المكتب) ثم ادراج عنوانك.
كما يتوفر نموذج طلب الرمز الضريبي
(نموذج  )AA4/8على الموقع agenziaentrate.gov.it
 أو يمكنك الحصول على نسخة ورقية من أحد
مكاتب وكالة اإليرادات (.)Agenzia delle Entrate
لتقديم طلب رمز ضريبي ،يجب إحضار المستندات
التالية:
•مستند إثبات هوية وطنية ساري
(مثل جواز السفر)
•نسختين من مستند إثبات الهوية الوطنية
الخاص بك
•تصريح اإلقامة (إذا كنت من غير مواطني
االتحاد األوروبي)
• طلب رمز ضريبي مستكمل نموذج .AA4/8
ستحصل على الرمز الضريبي في الموقع عند
تقديم الطلب.

تذكير:يحصل المواطنون األجانب الذين
ً
إيطاليا بموجب تصريح إقامة لغرض
يدخلون
لم شمل األسرة على رمز ضريبي
العمل أو ّ
من النافذة الموحدة للهجرة عند تقديم طلب
تصريح إقامة .ولذلك ليس من الضروري طلب
الرمز الضريبي من وكالة اإليرادات.
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ويتوقف حق مواطني االتحاد
األوروبي في التصويت في

االنتخابات األوروبية والبلدية
والمحلية على تسجيل

أنفسهم لدى مكتب التسجيل

( .)Anagrafeاعرف المزيد

عن التصويت في االتحاد
األوروبي عن طريق زيارة

الموقع comune.milano.it
والبحث عن“APProach”

وهو مشروع يسعى إلى
حشد مواطني االتحاد
األوروبي للتصويت.

تسجيل مقيم في ميالنو ()Iscrizione anagrafica
يحتفظ مكتب التسجيل ( )Anagrafeبسجل لجميع
المقيمين .أي شخص يتمكن من تقديم دليل على إقامته،
يمكن تسجيل نفسه في مكتب التسجيل (.)Anagrafe
وينبغي تحديث هذا السجل الذي يحتوي على بياناتك
الشخصية مثل االسم والبلد األم وتاريخ الميالد وعنوان
أوال بأول .في حال تغيير عنوان محل إقامتك
محل اإلقامة ً
يجب تحديث سجلك لدى مكتب التسجيل ()Anagrafe
عقارا
يوما من تاريخ التغيير .إذا كنت تشغل
ً
في غضون ً 20
بشكل غير قانوني ،ال يمكنك التسجيل لدى مكتب التسجيل
(.)Anagrafe
وال يحق لك الحصول على بعض الحقوق قبل تسجيل
نفسك لدى مكتب التسجيل ( .)Anagrafeعلى سبيل
المثال ،لن تتمكن من التقدم للحصول على بطاقة الهوية
المحلية أو الجنسية اإليطالية أو الحصول على بعض
الخدمات المحلية مثل االسكان االجتماعي قبل تسجيل
نفسك.
يجوز تقديم طلب التسجيل إلى مكتب التسجيل
( )Anagrafeباليد أو على العنوان via Larga, 12, 20122
 ،Milanoأو عن طريق فاكس رقم  02 88460164أو
بالبريد اإللكتروني على العنوان @ServiziAlCittadino
 postacert.comune.milano.itأو بالبريد على العنوان
"2مكتب قطاع خدمات األجانب" على Cittadino
 via Larga, 12, 20122 Milanoيمكنك تحديد موعد
شخصي من خالل خدمة الحجز اإللكتروني عند التسجيل
كمستخدم .يمكنك تنزيل نموذج الطلب عن طريق زيارة
الموقع  comune.milano.itوالبحث عن “Cittadinanza
( e iscrizione anagrafica cittadini stranieri”المواطنة
وتسجيل مواطن أجنبي).
لتسجيل مقيم ،يجب تقديم المستندات التالية مع الطلب
المستكمل:
•صورة عن جواز سفر ساري
(أو ما يعادله)
•صورة عن تصريح إقامة ساري (لغير مواطني االتحاد
األوروبي) .إذا كانت لديك وثيقة  Nulla Ostaفأنت غير
ملزم إال بتقديم اإليصال الدال على تقديم طلب تصريح
إقامة ونسخة من وثيقة .Nulla Osta
•نسخة أصلية وصورة عن الرمز الضريبي ()codice fiscale
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•صورة عن عقد اإليجار
لمزيد من المعلومات عن اإلجراءات والمستندات
الالزمة:
•يمكن لمواطني االتحاد األوروبي االطالع على
الموقع اإللكتروني comune.milano.itوالبحث عن
“Attestazioni di soggiorno per stranieri UE”
(تسجيل مواطنين أجانب تابعين لالتحاد األوروبي) .
•يمكن لغير مواطني االتحاد األوروبي االطالع على
الموقع اإللكتروني  comune.milano.itوالبحث عن
”Iscrizione anagrafica per cittadini extra-UE”
(تسجيل مواطنين أجانب).
لتسجيل عالقة أسرية ،يجب تقديم نسخ من
شهادات الزواج والميالد األصلية والمترجمة
الخاصة بك و/أو أي مستندات أخرى تثبت تكوين
أسرتك .يمكن تقديم نسخ من المستندات
األصلية المترجمة والمصدقة من الهيئة
الدبلوماسية أو القنصلية اإليطالية في بلدك
األم.
يجب أن تثبت عنوان محل إقامتك في كل مرة
ويسمى هذا االلتزام "بيان
تجدد تصريح اإلقامةُ .
تجديد محل اإلقامة االعتيادي" (Dichiarazione
 di rinnovo della dimora abituale)وإذا لم
تلتزم بذلك ستلغي المدينة إقامتك في ميالنو
تلقائيا .ينبغي تقديم الطلب باليد مرفق به
ً
تصريح اإلقامة أو تصريح اإلقامة األصلي وصورة
عن التصريح الذي ستتركه في مكتب التسجيل
(.)Anagrafe
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بطاقة الهوية المحلية ((Carta d’Identità
بطاقة الهوية المحلية (carta di Identità)هي
وثيقة تعريف شخصية تحتوي على صورة شخصية
تصدر من المدينة .وهي عبارة عن بطاقة هوية
إلكترونية يتوجب على جميع المقيمين ،بما ذلك
القاصرين ،بالحصول عليها.
يمكنك طلب بطاقة هوية إلكترونية من خالل
حجز موعد مع مكتب التسجيل ( )Anagrafeعلى
الموقع  comune.milano.itأو االتصال بالرقم
.020202
وتشبه البطاقة ( )carta di identitàبطاقة
االئتمان من حيث الشكل والحجم .وهي مزودة
بمعالج دقيق يخزن معلومات عن هوية حاملها،
وتشمل بيانات حيوية وإذا ما كان حاملها متبرع
بأعضائه .وتتيح بطاقة الهوية المحلية التسجيل
والوصول إلى الخدمات العامة عبر االنترنت
والتي يتم تقديمها من خالل النظام العام للهوية
الرقمية()spid.gov.it

تبلغ تكاليف بطاقة الهوية المحلية (carta di
ً
نقدا أو
identità)  22.20يورو ويمكن دفعها
ببطاقة االئتمان أو بطاقة الخصم أثناء الموعد.
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التعليم
يحتوي هذا القسم على

معلومات عن نظام التعليم
اإليطالي وطريقة تسجيل
األطفال في المدرسة

وغيرها من الخدمات
والفرص التعليمية  .

التعليم في إيطاليا إلزامي لألطفال من عمر  6إلى  16سنة.
التعليم العام في إيطاليا مجاني لجميع األطفال .تنظم وزارة
التعليم والجامعات والبحث (MIUR)النظام المدرسي وتدعم
إلحاق األطفال بالمدارس من عمر  6إلى  18سنة .وتوجد
مدارس خاصة تعترف بها الدولة ولكنها غير مجانية.
في نظام التعليم اإليطالي ،ستحتاج إلى إعداد المستندات
التالية قبل مغادرة بلدك األم:
شهادة بعدد سنوات التعليم المدرسي أو الدرجات
التي تم الحصول عليها ،على أن تكون موقعة من مدير
المدرسة ومصدقة من الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية
اإليطالية في بلدك األم؛
بيان قيمة (Dichiarazione di Valore)صادر من
الهيئة الدبلوماسية أو القنصليةُ .يرجى العلم أنه يجب
ترجمة بيان القيمة ( )Dichiarazione di Valoreإلى
اللغة اإليطالية من قبل جهة رسمية معنية بالترجمة.
اتصل بقنصليتك للحصول على البيان وعلى الترجمة؛
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سجالت صحية من بلدك األم تشمل بطاقات التطعيم
أو الشهادات الصحية.

يحق لمواطني االتحاد األوروبي

ارتياد المدارس في أي دولة
عضو في االتحاد األوروبي كما

لو كانوا ملتحقين بمدرسة في

بلدانهم األم  -بصرف النظر عن

مستواهم في اللغة .ينبغي أن
يدرك مواطنو االتحاد األوروبي

أن النظام الدراسي في إيطاليا
قد يختلف إلى حد كبير عن

النظام المتبع في بلدانهم األم.

يمكنك الحصول على المساعدة لتسجيل نفسك أو طفلك
في المدرسة:
بالنسبة لألطفال من عمر  5إلى  13سنة ،اتصل بـ
 “Poli Start”في منطقتك (انظر الصفحة  29و )30
بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  25-14سنة ،أرسل
بريد إلكتروني إلى “ ”Cerco-Offro Scuolaعلى العنوان
Ed.CercoOffroScuola@comune.milano.it
لمناقشة خيارات التعليم بعد الثانوي ،اتصل بمكتب
التعليم والعمل التابع لوحدة اإلدماج والهجرة
(Settore Formazione e Lavoro dell’Unità
Politiche per l’Inclusione e l’Immigrazione)
بمدينة ميالنو من خالل زيارةvia Scaldasole, 5 
أو أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان
PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it
لمعرفة المزيد عن خيارات التعليم بعد الثانوي ،يمكن
ً
أيضا االطالع على ( Informagiovaniبيانات االتصال
في القسم  :5العمل) أو زيارة قسم الطالب على
yesmilano.it
ما قبل المدرسة

تتكون مرحلة ما قبل المدرسة من مستويين :الرعاية النهارية
 (asilo nido)والروضة.(scuola dell'infanzia)
تقبل دور الرعاية النهارية (asilo nido)األطفال في عمر
يوما على األقل .تتباين التكاليف حسب عدد الساعات
ً 90
التي يقضيها الطفل وحسب دار الحضانة ،ولكن في العادة
تكون الرسوم أقل عندما تكون المنشأة خاضعة إلدارة مدينة
ميالنو .تكون األولوية ألبناء العاطلين عن العمل أو محدودي
الدخل.
تقبل الروضة )scuola dell'infanzia)األطفال في أعمار
 6-3سنوات الذين لم يرتادوا المدرسة االبتدائية بعد .يكون
ارتياد رياض األطفال التي تقوم المدينة بإدارتها
مجانيا إال أنه يتم طلب مبالغ من
)scuola dell'infanzia)
ً
األسر مقابل التنقالت والوجبات الغذائية.
للتسجيل في دور الرعاية النهارية (asilo nido)أو الروضة
 (scuola dell’infanzia)ينبغي االلتزام بمتطلبات تطعيم
األطفال .لمعرفة المزيد عن التطعيمات المطلوبة انظر
القسم  :7الصحة والمساعدة الطبية.
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نظام التعليم اإليطالي

ُينظم التعليم اإليطالي في ثالث مراحل.
 	-1تشمل الدورة التعليمية األولى
:(primo ciclo d’istruzione)
•المرحلة االبتدائية
(scuola primaria or scuola elementare)
ومدة الدراسة بها  5سنوات وهي إلزامية
لجميع األطفال الذين يبلغون  6سنوات قبل 31
ديسمبر/كانون األول من العام الدراسي الحالي.
•المرحلة اإلعدادية

(scuola secondaria di primo grado or scuola media)

ومدة الدراسة بها  3سنوات وهي إلزامية
لألطفال الذين أتموا المرحلة االبتدائية.

وتنتهي الدورة التعليمية األولى بامتحان المدرسة
المتوسطة (esame di licenza media)للحصول
على دبلوم التعليم المتوسط.

وتقديم طلب تأشيرة طالب فور قبولك ،أو
يمكنك التقدم لاللتحاق بهذه الجامعات بعد
وصولك .لمعرفة المزيدُ ،يرجى زيارة الموقع
yesmilano.it

التسجيل في المدارس

يبدأ العام الدراسي في إيطاليا في شهر سبتمبر/أيلول
وينتهي في شهر يونيو/حزيران .بالنسبة لألطفال حتى
سن  3سنوات ،توجد دور الرعاية النهارية.(asilo nido)
بالنسبة لألطفال من عمر  3إلى  6سنوات ،توجد روضة
 .(scuola dell’infanzia)عادة ما يتم التسجيل في
المدارس في الشهور األولى من العام .يمكن
ألولياء األمور االطالع على مواعيد التسجيل
وتسجيل أطفالهم في دور الرعاية النهارية من
خالل زيارة  comune.milano.itثم البحث عن
“Nidi d'Infanzia e Sezioni Primavera: iscrizione”
(حضانات األطفال وأقسام فصل الربيع :التسجيل).
للتسجيل في الروضة(scuola dell’infanzia)
ُيرجى زيارة الموقع  comune.milano.itوالبحث
عن“Scuola dell'Infanzia: iscrizione”
(دار الحضانة :التسجيل).

 -2تستمر مدة الدراسة في الدورة التعليمية الثانية
( (secondo ciclo d'istruzioneأو المدرسة الثانوية
()scuola secondaria di secondo grado
بالنسبة للمدارس االبتدائية(scuola primaria)
 5سنوات .وهي تنقسم إلى المدرسة الثانوية
واإلعدادية (scuola primaria di secondo
( )liceiوالمعاهد الفنية)istitut itecnici)
 grado)والثانوية (scuola secondaria di
والمعاهد المتخصصة.(istituti professionali)
 secondo grado)يمكن ألولياء األمور تسجيل
وتنتهي المرحلة بامتحان البكالوريا
ع  istruzione.itعادة ما
أطفالهم على الموق 
( )esame per il diploma di maturitàلمنح
يتم التسجيل في المدارس في الشهور األولى
دبلوم المدرسة الثانوية الالزم لاللتحاق بمرحلة
من العام .وتخضع المواعيد الفعلية للتغيير ،لذلك
ما بعد التعليم الثانوي.
ُيرجى االطالع على  istruzione.itلمعرفة أحدث
 -3يشمل التعليم بعد الثانوي : (istruzione superiore)المعلومات عن التسجيل.

•الجامعات ()Università
•التعليم العالي في الفنون والموسيقى والرقص
(istituzioni dell'Alta Formazione
(Artistica, Musicale e Coreutica
•دورات تدريبية متقدمة
(corsi di formazione superiore)
توجد  11جامعة حكومية وخاصة في ميالنو
تتطلب كل منها تقديم طلب خاص بها وتضم
تخصصات نادرة .يمكنك التقدم لاللتحاق بهذه
المؤسسات من بلدك األم
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تقدم مدينة ميالنو مجموعة من الخدمات لدعم
تسجيل أطفالك في المدارس.
إذا كنت والد لطفل قاصر دون  14سنة من العمر،
يمكنك االتصال بفرع بولي ستارت“Poli Start”
المحلي التابع لك.
•( Poli START 1للبلديات  1و  2و :)3
 via Giacosa, 46هاتف:،02 8844 1582

البريد اإللكتروني polo.start1@gmail.com
•( Poli START 2للبلديتين  4و :)5
،via Polesine, 12 / 14هاتف، 02 8844 6512 :

البريد اإللكترونيpolo.start2@gmail.com

للطلبة األجانب
في سبيل تسهيل عملية الهجرة

على الطلبة األجانب ،أعدت

مدينة ميالنو كتيب الطالب
الذي يشرح بالتفصيل كل

عملية ومستند مطلوب وكل
جهة مانحة للموافقة استنادا ً

إلى جنسية الطالب وبلده األم
ومدة إقامته في ميالنو.

يمكن العثور على الكتيب
على الموقع

 yesmilano.itفي

قسم "الطالب".
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•( Poli START 3للبلديتين  6و )7
 via Zuara, 7 / 9هاتف،02 8844 4461 /2:
البريد اإللكتروني polo.start3@gmail.com
•( Poli START 4للبلديتين  8و :)9
 via Scialoia, 21هاتف:،02 8844 2012
البريد اإللكتروني polostart4@gmail.com
إذا كان لديك طفل عمره بين  25-14عام أو إذا كان
عمرك بين  25-14عام ،يمكنك االتصال
بـ “Cerco-Offro Scuola”من خالل البريد اإللكتروني
 Ed.CercoOffroScuola@comune.milano.itلحجز
موعد.

Istruzione
primaria

المدرسة االبتدائية
Istruzione
Primaria

Istruzione
secondaria

المدرسة اإلعدادية
Istruzione
Secondaria di
Primo Grado

المدرسة الثانوية
Istruzione
Secondaria di
Secondo Grado

Istruzione
superiore

التعليم العالي
Istruzione
Superiore
درجة البكالوريوس:

مدتها  5سنوات

مدتها  3سنوات

مدتها  5سنوات

مدتها  3سنوات بالمتوسط

من عمر  6إلى 10

من عمر  10إلى 13

من عمر  13إلى  18سنة

درجة الماجستير :مدتها سنتين

ً
تقريبا
سنوات

ً
تقريبا
سنة

ً
تقريبا

بالمتوسط أكبر من  18سنة
ً
تقريبا
من العمر

خدمات أخرى
بالنسبة ألطفال المرحلة االبتدائية ممن لديهم والدين عاملين ،تقدم المدينة

خدمات مرحلة ما قبل المدرسة وما بعد المدرسة .يمكنك الحصول على
هذه الخدمات على الموقع comune.milano.it/prepostscuola
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العمل
يحتوي هذا القسم على

معلومات عن البحث عن

عمل وفرص التدريب المهني
وأين يمكن الحصول على
إرشادات عن العمل.

مستندات ضرورية
المستندات الضرورية للعمل في إيطاليا هي:
•تصريح إقامة يتضمن إذن بالعمل
 (Permesso di Soggiorno)لغير مواطني االتحاد األوروبي

•الرمز الضريبي ()codice fiscale

العمل في إيطاليا
إن الحصول على وظيفة رسمية في إيطاليا يعني التوقيع
على عقد مكتوب براتب شهري محدد وحد أدنى من عدد
ساعات العمل المضمونةُ .يرجى العلم أنه يجب على الشركة
التي تعمل فيها إرسال إشعار إلكتروني إلى مركز التوظيف
 (UNILAV)يؤكد على وظيفتك.
ويمكنك العمل في عمل خاص مهني أو كمقاول مستقل.
قبل أن تبدأ عملك التجاري من المهم أن تتحقق من مدى وجود
تكاليف للتسجيل أو أي متطلبات أو موافقات الزمة لبدء هذا
العمل التجاري .وقد تحتاج إلى حضور دورات محددة أو الحصول
على شهادة أو التسجيل في نقابات مهنية.

م النقر على
للتجارة عن طريق زيارة  formaper.itث 
( “Mettersi in Proprio”استقل بنفسك) ثم  Punto
“
( Nuova Impresa”نقطة األعمال التجارية الجديدة) ،أو زيارة
 ،via Santa Marta, 18أو االتصال بالرقم02 8515 5385 
لتحديد موعد.
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السيرة الذاتية هي األداة

التي تلخص خبراتك المهنية
والتدريبية وهي ُتستخدم

للتقدم للوظائف .يمكنك
استكمال نموذج السيرة

الذاتية على االنترنت ،على

سبيل المثالeuropass. ،
cedefop.europa.eu.

يحق لمواطني االتحاد
األوروبي العمل في أي دولة
عضو باالتحاد األوروبي.

البحث عن عمل
قد يتسم سوق العمل اإليطالي بالتنافسية الشديدة .تؤثر
العوامل االقتصادية ومؤهالتك ومهاراتك وقدرتك على
تحدث اللغة اإليطالية على سرعة العثور على وظيفة .عالوة
على الخدمات العامة المذكورة في هذا الدليل ،يوجد عدد
من الموارد التي تقدمها وكاالت التوظيف الخاصة والمواقع
اإللكترونية ومنصات التواصل التي يمكن أن تدعمك أثناء
البحث عن وظيفة .كما يمكن للطلبة األجانب الرجوع إلى
دوائر التوظيف التابعة لجامعاتهم.
تعمل وكالة التوظيف“AFOL Metropolitana Agency”
على تطوير التدريب المهني وتقدم خدمات استشارات
التوظيف .يمكنك العثور على اعالنات وظائف على الموقع
 afolmet.itأو عن طريق زيارة مكتبه الكائن في شارع
.via Soderini, 24

التدريب المهني
تنظم المنظمات العامة والخاصة دورات تدريب مهني
للمواطنين األجانب الذي يمتلكون تصريح إقامة ساري
لمساعدتهم على الحصول على مؤهالت مهنية.
•يساعدك الموقع اإللكتروني “Lavoro e Formazione
”in Comune (lavoroeformazioneincomune.it)على
العثور على دورات لغة تنظمها إدارة التوظيف والتدريب
 (Settore Lavore e Formazione)وفرص الحصول
ً
أيضا معرفة المزيد على الموقع
على شهادة .يمكن
 .lingueincomune.itالدورات المعروضة هي دورات تعلم
اللغة اإليطالية ،وهي موجهة للمواطنين األجانب ،إلى جانب
دورات في اللغات األوروبية والشرقية.
مهنيا
تدريبا
•تقدم مدينة ميالنو
ُ
ً
.(scuole di formazione professionale)
يمكنك االطالع على الدورات المتاحة على الموقع
 comune.milano.it/giovani, والنقر على "Pagine
( Giovani"صفحة الشباب) ثم "Studiare e offerte
( formative"الفرص الدراسية والمهنية) ثم "Centri di
( formazione professionale"مراكز التدريب المهني).
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فرص للشباب
خدمة "Informagiovani"هي خدمة تقدم
مشورة ومعلومات عن العمل والتطوع وغيرها
من أنشطة المدينة المتاحة للشباب تحت سن
 35عام .وهي تقع في وسط مدينة ميالنو بجوار
ساحة دومو في شارع( via Dogana, 2 الطابق
األرضي) وهي مفتوحة من يوم االثنين حتى يوم
الجمعة من الساعة  10:00حتى الساعة 13:00
لتقديم استشارات مستقلة عن الموارد والدراسة.
كما يوجد دعم شخصي أيام األربعاء والخميس
من الساعة  14:00حتى الساعة  .18:00توجد
خدمة مخصصة تحت اسم(“Sportello Amico”)
(النافذة الصديقة) في“Informagiovani”
(معلومات الشباب) تعرض معلومات ومشورة
مستهدفة للشباب األجنبي .وتنطلق خدمة
( “Sportello Amico”النافذة الصديقة) يوم
الخميس من كل أسبوع من الساعة  17:00حتى
الساعة  18:00في  .via Dogana, 2يمكن
العثور على المزيد من المعلومات على الموقع
comune.milano.it/giovani

استشارات العمل
يمكن للمكاتب والمنظمات المذكورة فيما يلي
تقديم استشارات عن العمل:

•مركز التوجيه والتنسيب الوظيفي
()Centro di Mediazione al Lavoro, CELAV،
 ،via San Tomaso 3هاتف 02 8846 8147
وهو مفتوح من يوم االثنين حتى يوم الجمعة
من الساعة  09:00حتى الساعة .13:00
•مكتب استعالمات يقدم لك خدمة مكتب
تنظيمي وتوجيه من المستوى األول:
معلومات عن خدمات التوظيف والمشورة
واالقتراحات بشأن البحث عن عمل وعناوين
الشركات ووكاالت التوظيف ونشرات عرض
الوظائف وما إلى ذلك.
•يقدم ركن الوظائف إمكانية الولوج إلى
حاسب آلي للبحث عن عمل .
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•خدمة توجيه فردية تساعدك على كتابة
سيرتك الذاتية أو تحديثها وتقدم لك
المشورة لتخطيط عملية البحث عن وظيفة.
يمكنك الحصول على هذه الخدمة عن طريق
تحديد موعد.
•خدمة توجيه جماعية تعلمك مهارات البحث
عن وظيفة ،مثل وضع أهداف مهنية
وطريقة تطوير وتنظيم هذه األهداف.
وتنظم الخدمة ندوات موضوعية عن
موضوعات ذات صلة بالبحث عن وظيفة
مثل طريقة االستعداد للمقابالت الشخصية
للوظائف والقطاعات الرئيسية في ميالنو.
بناء على عدد األفراد
وتتوفر هذه الخدمة ً
المهتمين.
يمكنك االطالع على معلومات عن ساعات العمل
على الموقع comune.milanoثم البحث في
"”Centro di Mediazione al Lavoro - CELAV
مركز الوساطة في العمل .)CELAV)-

•وحدة اإلدماج والهجرة (Unità Politiche per
)l'Inclusione e per l'Immigrazione،
 via Scaldasole 5, هاتف 02 8844 8246
.تقدم مدينة ميالنو استشارات بشأن العمل
والتدريب إلى المهاجرين الذين يمتلكون
تصريح إقامة ساري .في هذا المكتب يمكنك
مقابلة القائمين على إدارة المكتب لمناقشة
التدريب المهني واالعتراف بالمؤهالت
الدراسية والمهنية والتسجيل في النقابات
المهنية وبدء عمل تجاري ومعلومات عن
سياسات العمل وتجهيز سيرتك الذاتية والبحث
عن عمل .يمكنك العثور على ساعات العمل
على الموقع  comune.milano.itبالنقر على
Aree Tematiche” “( المجاالت الموضوعية)،
Servizi Sociali” “( الخدمات االجتماعية)،
ثم( “Immigrazione” الهجرة).

ُيرجى العلم أنه يوجد اختالف
في اإلجراء المتبع لالعتراف

بأسماء الدرجات العلمية بين
مواطني االتحاد األوروبي وغير
مواطني االتحاد األوروبي.

إذا كنت أحد مواطني االتحاد
األوروبي وترغب في العمل
في إيطاليا لمدة تقل عن 90

يوما ،يكفي أن تقدم بيان
ً
ب
كتا ي صادر من مديرية العمل
اإلقليمية للعمال األوروبيين
لفترات قصيرة(Direzione

Territoriale del Lavoro

per i lavoratori europei
distaccati per brevi

 periodi)لالتصال بمديرية

العمل اإلقليميةُ ،يرجى زيارة

,via Mauro Macchi  7 أو

إرسال رسالة إلكترونية إلى

@ITL.Milano-Lodi.URP
.ispettorato.gov.it

•جليسات أطفال وعمالة منزلية ومقدمي رعاية (WeMi
 Tate Colf Badanti)في مركز WeMi.via Statuto, 15 ،
تساعد هذه الخدمة المقيمين الذين يبحثون عن عمل
في مساعدة األسر .يمكنك الحصول على الخدمة
عن طريق تحديد موعد والحصول على مزيد من
المعلومات من خالل إرسال رسالة إلكترونية إلى
 tatecolfbadanti@comune.milano.itأو االتصال
بالرقم  .02 8845 8042للتقدم لوظيفة مقدم رعاية،
يجب استكمال نموذج إلكتروني على الموقع
wemi.milano.it/per-i-lavoratori
•خدمة الدعم النشط للعمل
Work (Servizio Supporti Attivi per il Lavoro)
وهي خدمة توفر المشورة بشأن طريقة البحث عن
وظيفة .عنوان الخدمة هو .via le D’Annunzio, 15
لحجز موعد ُيرجى االتصال بالرقم 02 8844 8547 أو
 02 8844 8555 من يوم االثنين حتى يوم الجمعة من
الساعة  09:00حتى الساعة  13:00ومن الساعة 14:00
حتى الساعة .17:00

االعتراف بالمؤهالت الدراسية والمهنية
في أوروبا ال يوجد اعتراف بالمؤهالت الدراسية والمهنية
وهو أمر مطلوب ألي "مهنة منظمة" .تختار كل دولة عضو
في االتحاد األوروبي المهن التي تعتبرها "مهنة منظمة".
على مواطني االتحاد األوروبي طلب االعتراف لألسباب
التالية:
•المعادلة األكاديمية للمؤهل الذي تم الحصول عليه خارج
إيطاليا والساري ألي سبب
•المعادلة لالعتراف بمؤهل أجنبي مما يتيح لمواطني
االتحاد األوروبي المشاركة في المنافسات العامة
•االعتراف األكاديمي أو المهني الستخدامه ألسباب
ً
حصرا.
أكاديمية أو مهنية
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يمكن لغير مواطني االتحاد األوروبي الحصول
على االعتراف ألسباب أكاديمية أو مهنية فقط.

كيفية سداد الضرائب

يجب على األفراد الذين يعملون في إيطاليا دفع
الضرائب المستحقة على دخولهم .يختلف نظام
إذا كنت تطلب الحصول على مؤهل مهني
ً
مستقل/
اختصاصيا
موظفا أو
ً
الضرائب إذا كنت
ألسباب تتعلق بالعمل ،يجب أن تحصل على
ً
موظفا ،يتحمل صاحب العمل
ً
اعتراف باسم الدرجة ورخصة الممارسة من الوزارة رائد أعمال .إذا كنت
دفع الضرائب .توجد مراكز للمساعدة المالية
المعنية بهذا القطاعُ .يرجى العلم أن الوزارة تتبع
 (Centre di Assistenza Fiscale, CAF)وهي
نظام خاص بها إلضفاء الصفة الرسمية على
عبارة عن مكاتب تقدم المساعدة المالية والتوجيه
المؤهالت.
في مجال اإلدارة المالية ،وتشمل تلك المساعدة
إذا كنت أحد مواطني االتحاد األوروبي وترغب في
معلومات عن طريقة استكمال الضرائب الواجبة
العمل في "مهنة غير منظمة" يكفي أن تقدم
عليك .يمكن معرفة المزيد من المعلومات عن
بيان القيمة (dichiarazione di valore)الذي
تقديم اإلقرارات الضريبية والعثور على أقرب
يبين اسم درجتك العلمية ومدة الدراسة ومدى
مكتب للمساعدة المالي ة CAF على الموقع
أهليتك الرتياد مدرسة أو جامعة إيطالية.
اإللكتروني لوكالة اإليرادات)(Agenzia delle Entrate
إذا كنت من غير مواطني االتحاد األوروبي وتطلب  وهو (.)agenziaentrate.gov.it
االعتراف ألسباب تتعلق بالعمل ،يجب أن تحصل
على درجة علمية/دبلوم مصدق ووثيقة مصدقة
تحتوي على المواد التي درستها للحصول على
الدرجة العلمية/الدبلوم وأي ترخيص حصلت عليه
أثناء الحصول على هذه الدرجة العلمية/الدبلوم.
ويجب ارفاق هذه المستندات بخطاب معادلة
شهادتك ( )dichiarazione di valoreالمترجم
من قبل جهة رسمية معنية بالترجمة والمصدق
من القنصلية اإليطالية في بلدك األم.

ألسباب أكاديمية ،على سبيل المثال إذا
كنت ترغب في االستمرار في دراساتك في
إيطاليا ،يكفي تقديم خطاب معادلة شهادتك
 .)dichiarazione di valore) للحصول على
معلومات عن إجراءات االعتراف ألسباب أكاديمية،
ُيرجى مراسلة مركز معلومات التنقل األكاديمي والمعادلة
()Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche, CIMEA
 عن طريق البريد اإللكتروني على العنوان
.info@cimea.it
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اللغة
اإليطالية:
يحتوي هذا القسم على
معلومات عن طريقة

دورات تعلم اللغة اإليطالية
قبل التسجيل في دورة لتعلم اللغة اإليطالية ،يجب
أن تخضع إلى اختبار تحديد مستوى لتقييم مستواك.
تتوفر دورات للمبتدئين (المستوى  )A1لألفراد الذين
ال يتحدثون اللغة اإليطالية

التسجيل في فصول

تعلم اللغة اإليطالية.

للحصول على قائمة كلمات

مفيدة باللغة اإليطالية ،يرجى
الرجوع إلى صفحة 40
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 يمكنك العثور على أنسب دورة لتعلم اللغة اإليطالية
عن طريق زيارة الموقع milano.italianostranieri.org


يمكنك االلتحاق بدورات في مختلف مستويات اإلجادة
لدى المركز المحلى الدائم لتعليم وتدريب البالغين
( )CPIAعن طريق زيارة cpia5milanocentrale.edu.it
 أو في مدرسة خاصة معتمدة



يمكنك االلتحاق بدورة لتعلم اللغة من خالل مدينة
ميالنو .للتعرف على الدورات التي تخضع إلدارة
المدينة ُيرجى زيارة الموقع lingueincomune.it

كلمات من المفيد
معرفتها باللغة
اإليطالية:
= Ciao / Arrivederci
ً
ً
وداعا
مرحبا /
 = Buongiornoصباح الخير
= Buon pomeriggio
طاب نهارك
 = Buona seraمساء الخير

من المهم تعلم اللغة اإليطالية للعثور على وظيفة وتكوين
صداقات محلية والشعور باالنتماء في ميالنو .في ميالنو
يمكن للوافدين الجدد األجانب العثور على دورات مجانية أو
مدفوعة لتعلم اللغة اإليطالية.

تقييم المهارات اللغوية

 = Buona notteليلة سعيدة

لتحديد مستواك في اللغة اإليطالية ،والصف الذي يجب أن
تسجل فيه ،تطبق ميالنو "اإلطار األوروبي المرجعي العام
للغات" .(CEFR)يتكون اإلطار األوروبي المرجعي العام
للغات من ثالث فئات رئيسية :أساسي (المستوى أ) -ماهر
(المستوى ب) – ضليع (المستوى ج) .وتتكون كل فئة من
مستويين ( 1و .)2

? = Quanto costa..كم ثمن هذا؟

قبل التسجيل في دورة لتعلم اللغة يجب أن تخضع إلى
اختبار تحديد مستوى في إطار اإلطار األوروبي المرجعي
العام للغات لتقييم مستواك وفقا لنظام اإلطار األوروبي
المرجعي العام للغات .من المهم التعرف على مستوى
إجادتك للغة اإليطالية وتوثيقه حتى تحصل على بعض
الوثائق .على سبيل المثال ،يجب أن يكون مستواك A2
على األقل حتى تحصل على تصريح إقامة طويل المدى.
ويجب أن يكون مستواك  B1على األقل حتى تحصل على
الجنسية اإليطالية.

 = Vorrei...أرغب بـ
رجاء
= Per favore
ً
ً
شكرا
= Grazie
 = Dov'è...?أين يوجد....؟

 = Vendete …?هل تبيع؟
 = Non capiscoال أفهم
= Non parlo italiano
ال أتحدث اللغة اإليطالية
Parlo solo un po di italiano /
= Parlo poco italiano
أتحدث القليل فقط من
اللغة اإليطالية
= Mi serve aiuto / Aiuto!
أحتاج إلى المساعدة!
 = Entrata/Uscitaدخول  /خروج
 = Mi scusiمن فضلك  /المعذرة
 = Mi dispiaceأعتذر
 = Aperto/Chiusoمفتوح/مغلق
ً
اليوم/غدا
= Oggi/Domani
 = Bigliettoتذكرة
= Autobus/treno/metro
حافلة  /قطار  /قطار نفقي
 = Come ti chiami?ما اسمك؟
= Mi chiamo / Il mio nome è____.
اسمي _______.
 =Come stai?كيف حالك؟
 = Sì/Noنعم/ال
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دورات تعلم اللغة اإليطالية

ُيرجى زيار ة milano.italianostranieri.orgللعثور على
دورات اللغة اإليطالية .كما يساعدك هذا الموقع اإللكتروني
على العثور على دورات اللغة اإليطالية المخصصة للرجال
والنساء واألطفال تحت سن  16سنة ولألمهات الالتي َي ُعلن
أيضا تنظم فصول
أطفالُ .يرجى العلم أن بعض المدارس ً
اللغة اإليطالية لألطفال.
يمكنك التسجيل في دورات اللغة اإليطالية في مركز
( CPIACentro Provinciale per l’Istruzione degli
)Adultiعلى الموقع cpia5milanocentrale.itأو عن
طريق زيارة  .via Pontano, 43يقدم مركز  CPIAدورات
ً
مجانا .بشكل بديل ،يمكنك التسجيل في دورات اللغة
اللغة
اإليطالية في مدرسة خاصة مقابل رسوم على أن تكون
المدرسة معتمدة من جامعة سيينا أو جامعة بيروجيا.

َمن يمكنه التسجيل في دورات اللغة
اإليطالية لدى مركز CPIA؟

ما هي الجهات األخرى التي تقدم دورات
اللغة اإليطالية؟

التسجيل متاح لجميع المواطنين اإليطاليين
و/أو األجانب فوق سن  16سنة .يجب على
األفراد من غير مواطني االتحاد األوروبي
امتالك تصريح إقامة ساري.

ً
ً
مجانا من
أيضا االلتحاق بدورات لغة
يمكنك
خالل المدينة .وعلى حسب مستواك في اللغة
اإليطالية ،يمكنك االلتحاق بدورات أساسية أو
متوسطة أو متقدمة .فيما يلي الجهات التي
تقدم دورات تعلم اللغة اإليطاليةُ .يرجى زيارة
الموقع  lingueincomune.itللتعرف على
الدورات الجديدة وتكاليفها ومواعيد دورات اللغة.
اتصل بأقرب جهة (انظر أدناه) لمعلومات عن
طريقة التسجيل في دورة.

المستندات التالية مطلوبة للتسجيل في
دورة اللغة اإليطالية لدى مركز :CPIA
•تصريح إقامة ساري أو إيصال طلب
تصريح إقامة]لغير مواطني االتحاد
األوروبي]
•وثيقة هوية سارية
•الرمز الضريبي ((codice fiscale

ما هي دورات تعلم اللغة اإليطالية
المتاحة في مركز  CPIAلغير مواطني
االتحاد األوروبي؟
يقدم مركز  CPIAدورات في المجاالت
التالية:
•اللغات واالندماج االجتماعي للمواطنين
األجانب في شتى مستويات اإلجادة
•برامج تساعد على الحصول على دبلوم
المدرسة اإلعدادية
•دورات تعلم اللغات األجنبية وأساسيات
تقنية المعلومات

يمكن التسجيل في دورات اللغة
التي ينظمها مركز  CPIAأو
المدينة عبر اإلنترنت حصرياً.

 - Sede D'Annunzioالعنوان via le Gabriele
D'Annunzio, 15, 20123 (Municipio 1)
هاتف ،02 884 48 569 :البريد اإللكتروني:
plo.linguedannunzio@comune.milano.it
 -Sede Murilloالعنوان
،via le B.S. Murillo, 17, 20149 (Municipio 7)
هاتف 02 884 401 33/6:البريد اإللكتروني:
plo.murillo@comune.milano.it
 -Sede Pepeالعنوان
،via G.Pepe, 40, 20159 (Municipio 9)
هاتف:  ،02 884 484 19/21البريد اإللكتروني:
plo.pepe@comune.milano.it
 ede Visconti– (Ex Quarenghi)S
العنوان via Alex Visconti, 18, 20151
( ،)Municipio 8هاتف ،02 884 655 88 :البريد
اإللكترونيplo.visconti@comune.milano.it:
 – Sede XXII Marzoالعنوان
،corso XXII Marzo, 59/a , 20129 (Municipio 4)
هاتف ،02 884 655 54/5/8 :البريد اإللكتروني:
plo.xxiimarzo@comune.milano.it
على حسب مدة الدورة التي تديرها المدينة،
يجب أن تقدم نسخة من المستندات التالية:
•تصريح إقامة لغير مواطني االتحاد األوروبي
أو ايصال طلب تصريح اإلقامة
•بطاقة هوية محلية ،أو جواز سفر إذا تجاوزت
مدة الدورة  4شهور
•تأشيرة سياحة إذا كانت مدة الدورة أقل من 3
شهور
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الصحة والمساعدة
الطبية
يحتوي هذا القسم على

معلومات عن النظام الطبي
اإليطالي وطريقة التسجيل
في هيئة الصحة الوطنية

وخدمات الطوارئ الطبية
ودعم الصحة العقلية.

نظام الرعاية الصحية في إيطاليا
يعترف القانون اإليطالي بالحق في الرعاية الصحية كأحد
الحقوق األساسية لإلنسان .تتوفر الرعاية الصحية لجميع
من يعيشون في إيطاليا من خالل هيئة الصحة الوطنية
.(Servizio Sanitario Nazionale, SSN)
عددا من خدمات الرعاية الصحية سواء في
تقدم SSN
ً
المراكز الطبية العامة أو المراكز الخاصة المعتمدة .يمكن
ً
مجانا أو مقابل رسوم تشاركية
الحصول على الخدمات
("التذكرة") .تشمل هذه الخدمات:
•الرعاية الطبية األساسية
•التحاليل المخبرية في مركز طبي أو مستشفى
•خدمات سيارات اإلسعاف وأطباء الطوارئ
•اإلدخال إلى المستشفى والعالج (ويشمل التحاليل
المخبرية والجراحة والعالج واألدوية أثناء اإلقامة داخل
المستشفى)

•أسعار مخفضة لألدوية التي تغطيها SSN
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يجب على المهاجرين الذين

التسجيل في هيئة الصحة الوطنية
()Servizio Sanitario Nazionale, SSN

والذين وفدوا من خالل

يجب عليك الحصول على بطاقة الرعاية الصحية حتى تحصل
على خدمات  .SSNينال أي شخص مسجل في  ،SSNضمان
الحصول على المساعدة الكاملة تحت نفس الظروف مثله
مثل المواطن اإليطالي.

يزيد عمرهم عن  65سنة

لم شمل األسرة،
إجراء ّ
ً
التسجيل اختياريا (شراء
تأمين صحي) في .SSN

للحصول على بطاقة الرعاية الصحية ،يجب التوجه إلى مكتب
االختيار واإللغاء ( )Ufficio Scelta e Revocaفي مكتب ATS
في ميالنو ( )Azienda di Tutela della Saluteوهو أحد
الفروع المحلية لـُ .SSNيرجى العلم أنك يجب أن تتوجه إلى
أقرب فرع من محل إقامتك.
يمكن العثور على أقرب فرع لمكتب االختيار واإللغاء
( )Ufficio Scelta e Revocaوساعات العمل على الموقع
 serviziterritoriali-asstmilano.itوالنقر على
“Iscrizione al servizio sanitario regionale e scelta del medico”
(التسجيل في هيئة الصحة الوطنية واختيار طبيب).
اختياريا (مقابل
إلزاميا (مجاني) أو
قد يكون التسجيل
ً
ً
رسوم).
•التسجيل اإللزامي مضمون لغير مواطني االتحاد األوروبي
الذين يمتلكون تصريح إقامة للعمل وأسرة ويتمتعون
بحماية دولية باإلضافة إلى األفراد الذين ينتظرون الحصول
على الجنسية أو الكفالة أو التبني والحاالت الخاصة والذين
يتمتعون بالحماية الخاصة ،نتيجة كارثة ،أو للحاالت المدنية،
أو الرعاية الطبية بموجب تصريح إقامة صادر بموجب الحرف
(د مكرر) للفقرة  2من المادة .19
•التسجيل االختياري وهو مطلوب لغير مواطني االتحاد
األوروبي الذين يمتلكون تصريح إقامة لمدة تتجاوز 90
يوما والذين ال يحق لهم التسجيل اإللزامي .الطلبة
ً
ومربيات األطفال والعاملين في المجال الديني وحاملي
تصريح اإلقامة االختيارية والوالدين في عمر  65سنة
لم الشمل من أمثلة الفئات
الذين تم جلبهم بموجب إجراء ّ
التي يمكن لها التسجيل االختياري .يحدث التسجيل
االختياري في  SSNبعد دفع دفعة سنوية ( 1يناير/كانون
الثاني –  31ديسمبر/كانون األول) ويمكن تمديده ليشمل
أفراد األسرة المعالين.
ال يحق لحاملي التأشيرات لدواعي صحية أو للسياحة وحاملي
يوما التسجيل
تصاريح اإلقامة السارية لمدة تقل عن ً 90
االختياري في  .SSNبل على هذه الفئات الدفع للحصول
على خدمات الرعاية الصحية.
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إذا كنت أحد مواطني االتحاد األوروبي وتحمل
بطاقة تأمين صحي أوروبية وكنت تقيم في
يوما يمكنك الحصول
إيطاليا لمدة تقل عن ً 90
على خدمات  .SSNإذا لم تكن من مواطني االتحاد
األوروبي وانتقلت لإلقامة في ميالنو فيجب
عليك التسجيل في .SSN

المستندات المطلوبة للتسجيل
ينبغي عليك إحضار المستندات التالية للتسجيل
في :SSN
•تصريح إقامة ساري أو إيصال طلب تصريح
للم الشمل أو ألسباب تتعلق بالعمل
اإلقامة ّ
أو ايصال طلب تجديد تصريح اإلقامة (فقط
لألفراد من غير مواطني االتحاد األوروبي)
•مستند إثبات الهوية

قد يتم طلب مستندات إضافية حسب نوع تصريح
اإلقامة الذي تمتلكه .على سبيل المثال ،في حالة
لم شمل األسرة ،فإن تقديم نسخة من وثيقة
ّ
أيضا.
 Nulla Ostaأمر ضروري ً
لمعرفة المزيد ُيرجى زيارة  salute.gov.itوالنقر
على( “Teme e Professioni”موضوعات ومهن)،
“Assistenza sanitaria italiani all'estero e stranieri in Italia”
(الرعاية الصحية اإليطالية في الخارج واألجانب في إيطاليا),
( “Straniera in Italia”األجانب في إيطاليا)،
ثم”( “Cittadini extracomunitariغير مواطني
االتحاد األوروبي).
يجب إبراز بطاقة الرعاية الصحية الخاصة بك
في كل مرة تحصل على خدمات  .SSNوتنتهي
صالحية بطاقة الرعاية الصحية بانتهاء صالحية
تصريح اإلقامة .يجب تجديد تصريح إقامتك قبل
تجديد بطاقة الرعاية الصحية الخاصة بك.

•الرمز الضريبي ()codice fiscale
•مستند توثيق إقامتك أو بيان اإلقامة.

ال أشعر أنني بصحة جيدة .هل يجب أن أذهب إلى طبيب الرعاية
األساسي ،أو إلى قسم الطوارئ أو االتصال برقم 118؟

طبيب الرعاية األساسي

قسم الطوارئ

قابل طبيب الرعاية األساسي الخاص

اذهب إلى قسم الطوارئ إذا كنت

اتصل بالرقم  118للمشاكل المهددة

بك بخصوص مشاكل الصحة العامة

بحاجة فورية للمساعدة ،مثال :عالج

للحياة

أو ليتم تحويلك إلى أخصائي

األمراض واإلصابات التي ال يمكن

والمشاكل الصحية الحادة

أن تؤجل حتى اليوم التالي
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الطوارئ  -اتصل بالرقم 118

للفحوصات المتخصصة ،يجب دفع رسم تشاركي
طبيب األسرة وطبيب األطفال
("التذكرة") .هناك حاالت خاصة من اإلعفاء
التسجيل في  SSNيمنحك الحق في اختيار طبيب عام،
الكلي أو الجزئي من الرسم التشاركي ،مثل
أو طبيب أسرة(medico di medicina generale)
اإلعاقة أو األمراض المزمنة أو حالة اإلعاقة
وطبيب لألطفال ممن هم تحت سن  14سنة.
أو الدخل المنخفض أو السن .يمكنك معرفة
سيتيح لك التسجيل إجراء فحوص طبية في
المزيد عن األشخاص الذين يتم اعفاءهم عن
ً
مجانا إذا حالت
العيادات الخارجية وفي المنزل
طريق زيارة  regione.lombardia.itوالنقر
الظروف الصحية للمريض دون زيارة عيادة
على( “Servizi e informazioni”خدمات
الطبيب .كما سيتيح لك الحصول على وصفات
ومعلومات)( “Cittadini”،المواطنون)،
أدوية وخدمات متخصصة .وهي نقطة االتصال
( ”Salute e prevenzione”الصحة والوقاية)،
األولى للرعاية الصحية غير الطارئة والوقائية التي
“Prenotazioni, Ticket e Tempi di attesa”
يتم الحصول عليها خالل ساعات عمل العيادة
(الحجوزات والتذاكر وأوقات االنتظار) ،ثم
خالل أيام األسبوع (تختلف ساعات العمل حسب
( “Ticket ed Esenzioni”التذاكر واإلعفاءات).
العيادة).
ارجع إلى طبيب األسرة أو طبيب األطفال للخضوع
لفحص طبي عام وخدمات طبية ،مثل:
• إصدار شهادة طبية للموظف
•إصدار شهادة طبية الستئناف الدراسة بعد
المرض
• وصفة إلجراء فحوص متخصصة وفحوص
تشخيصية
•طلب دخول المستشفى لدواعي غير طارئة
•الوصفات الطبية
األدوية التي يصفها طبيبك متاحة في الصيدلية.
العقاقير التي تعتبر "منقذة للحياة" مجانية أو
تُ صرف مقابل رسم تشاركي ("التذكرة") .العقاقير
غير المدرجة في خدمات  SSNيجب أن يتم دفع
تكلفتها بالكامل.
إذا كانت عيادة طبيب األسرة أو طبيب األطفال
الخاص بك مغلقة ،يمكنك الحصول على خدمة
المساعدة في الرعاية الصحية بعد ساعات العمل
(Servizio di Continuità Assistenziale) 
عن طريق االتصال بالرقم800 193 344 
(الرقم المخصص لمنطقة مدينة ميالنو).
يمكن معرفة المزيد على الموقع ats-milano.it
عن طريق النقر على( “Guida ai Servizi”دليل
الخدمات) ،ثم“Continuità Assistenziale”
(استمرار المساعدة).يتم حجز الفحوصات
المتخصصة المطلوبة من  SSNعن طريق
إبراز الوصفة (impegnativa)الصادرة من
طبيب األسرة أو طبيب األطفال الخاص بك.
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خدمات الطوارئ المجانية 112
 112هو رقم الطوارئ األوروبي الوحيد الذي
ً
يوميا طوال أيام
يمكن االتصال به  24ساعة
األسبوع في حالة الطوارئ ،ويشمل ذلك االتصال
للحصول على الرعاية الصحية الطارئة .هذا الرقم
مجاني ويمكن االتصال به من جميع الهواتف،
بما في ذلك الهواتف النقالة والعمومية وهو
متاح في جميع أنحاء إيطاليا .وبفضل توفير خدمة
متعددة اللغات باالستعانة بمترجم فوري ،يمكنك
التحدث بلغة غير اللغة اإليطالية .يمكنك معرفة
المزيد عن الرقم 112على الموقع112.gov.it
ً
أيضا
في حال طلب رعاية صحية طارئة ،يمكنك
االتصال بالرقم .118

غرفة الطوارئ في المستشفى
توفر غرفة الطوارئ خدمات لحاالت الطوارئ
الصحية ،مثل الحوادث أو المواقف المهددة
للحياة .يمكنك الحصول على خدمة غرفة الطوارئ
عن طريق التوجه إلى هناك مباشرة أو االتصال
بالرقم112 أو .118

تسجيل حالة الوالدة
يلزم تسجيل حالة والدة طفل في غضون بضعة
أيام من تاريخ الوالدة .بالنسبة للمتزوجين ،ينبغي
على أحد الوالدين:
•تقديم تقرير الوالدة إلى المدير الطبي
للمستشفى محل والدة الطفل في غضون 3
أيام من تاريخ الوالدة ،أو
•تسجيل حالة الوالدة في مكتب التسجيل
( )Anagrafeفي المدينة التي تم فيها تسجيل
والدة األم (أو والدة األب حسب االتفاق) في
غضون  10أيام من تاريخ الوالدة ،أو

تتوفر مراكز عامة وخاصة لتقديم المشورة األسرية.
يمكنك العثور على قائمة بمراكز المشورة األسرية
العامة والخاصة في إقليم لومبارديا وبيانات
االتصال الخاصة بها على الموقع
 regione.lombardia.itعن طريق النقر
على( “Servizi e Informazioni”الخدمات
والمعلومات) ( “Cittadini”-المواطنون)-
( “Salute e Prevenzione”الصحة والوقاية) -
( “Cure Specialistiche e Consultori”الرعاية والمشورة
المتخصصة) ثم“La Rete dei Consultori Familiari”
(شبكة مكاتب المشورة األسرية).

ً
أيضا العثور على جمعية تعاونية أو جمعية تدعم
يمكنك
•تسجيل حالة الوالدة في مكتب التسجيل
الصحة العقلية على الموقع  wemi.milano.itعن
( )Anagrafeفي البلدية محل والدة الطفل في
طريق النقر على( “Quali servizi”ما هي الخدمات) -
غضون  10أيام من تاريخ الوالدة.
(“Benessere della Persona”صحة األشخاص) – ثم
“Consulenza Psicologica e Orientamento”
ينبغي حضور كال الوالدين إذا كان والدي الطفل
غير متزوجين .لتسجيل الوالدة في السجل المحلي (المشورة والتوجيه النفسي).
يجب الحصول على شهادة ميالد ُمعدة من الطبيب
الذي قام بتوليد الطفل.
يرجى التوجه إلى وحدة األحوال المدنية -مكتب
الميالد(Ufficio Nascite dello Stato Civile)
في مكتب التسجيل (Anagrafe)الكائن في
( via Larga, 12الطابق األول) لتسجيل والدة
الطفل أو االتصال بالرقم 02 02 02 للمزيد من
المعلومات.

مراكز المشورة األسرية
تقدم مراكز المشورة األسرية خدمات صحية واجتماعية
ونفسية .يمكنك زيارة أحد مراكز المشورة األسرية
للحصول على معلومات أو لحل مشكالت تتعلق
بتطعيم األطفال والحمل والرعاية بعد الوالدة ومنع
الحمل والوقاية من مرض السرطان والصعوبات
النفسية واضطرابات األكل.
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التطعيمات

في إيطاليا ،بعض التطعيمات إلزامية بمقتضى
القانون للقاصرين من عمر  0إلى  16سنة ،بما
في ذلك القاصرين المهاجرين غير المصحوبين
ً
وفقا للتقويم الوطني للتطعيمات
بذويهم
 .)Calendario Vaccinale Nazionale)يمكنك
العثور على قائمة التطعيمات اإللزامية وتقويم
التطعيمات على الموقع  salute.gov.itعن طريق النقر
على( “La Nostra Salute”صحتنا) “Vaccinazioni”-
(التطعيمات) – ثم “Calendario Vaccinale”
(تقويم التطعيمات).
يجب أن تلتزم بمتطلبات التطعيم حتى تتمكن من
تسجيل طفلك في خدمات مرحلة ما قبل المدرسة
وما بعد المدرسة والتعليم المدرسي .ارجع إلى
طبيب األطفال أو مراكز المشورة األسرية للحصول
على معلومات عن التطعيمات.
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المساعدة
االجتماعية
يحتوي هذا القسم على

معلومات عن بعض أشكال

المساعدة االجتماعية والمالية
التي تقدمها مدينة ميالنو

لفئات معينة من السكان
أو في ظروف معينة.

مركز المعلومات ()Infopoint
مركز Infopoint Politiche Sociali e Cultura della Salute
مفتوح للجمهور ويعمل على تقييم احتياجات المقيمين
ويوفر معلومات ويحيل المقيمين إلى أنسب الخدمات
االجتماعية التي توفرها مدينة ميالنو .وعلى وجه التحديد،
يوفر  Infopointمعلومات عن الخدمات المقدمة (األماكن
وساعات العمل للجمهور والمتطلبات المتوقعة والخدمات
التي تقدمها إدارة فردية و/أو المكاتب) ثم يوجه المقيم
إلى المكتب أو اإلدارة التي تلبي احتياجاته على الوجه
األمثل .كما يوفر  Infopointالنماذج والمستندات المتعلقة
بالمساعدة االجتماعية الحالية والخدمات االجتماعية-التعليمية
والمبادرات.
يقع مكتب  Infopointللسياسات االجتماعية والثقافة
الصحية في ( Largo Treves, 1الطابق األرضي) وهو مفتوح
للجمهور من يوم االثنين حتى يوم الجمعة من الساعة 08:30
حتى الساعة  12:00ومن الساعة  14:00حتى الساعة .15:15

الخدمات اإلقليمية المتخصصة
يمكن ألي فرد و/أو أسرة تقيم في مدينة ميالنو الحصول
على مساعدة من الخدمات االجتماعية االقليمية المتخصصة
لتلقي الدعم الالزم لتجاوز وقت عصيب أو مرحلة انتقالية أو
أزمة .توجد مكاتب لهذه الخدمات في جميع البلديات التسع
في المدينة .تعمل جميع مراكز الخدمة والمتخصصين
واألخصائيين االجتماعيين على بناء عالقة رسمية إلدارة
الملف واستخدام أدوات وطرق لتعزيز وتطوير واستدامة
الموارد الالزمة لدعم أسر سليمة ومستقرة .ال يلزم تقديم
مستندات في الزيارة األولى .الخدمات متاحة لجميع
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المقيمين في مدينة ميالنو ،داخل البلديات التي يقيمون بها ،وهي
تستهدف على وجه التحديد األطفال والمراهقين والوالدين والمسنين وذوي
اإلعاقات.
في مكتب الخدمات االجتماعية االقليمية المتخصصة األقرب من محل
إقامتك ،قد يقدم العاملين األنواع التالية من المساعدة والخدمات على حسب
احتياجاتك:
•تقديم معلومات وارشادات عن الخدمات والتدخالت والمنافع وتقديم
إمكانية الوصول المباشر إلى الخدمات االجتماعية العامة والخاصة.
•ترتيب موعد إلجراء استشارة تحضيرية مع أخصائي اجتماعي بإمكانه
ً
جيدا ويحتاج إلى الحصول
مساعدة شخص قام بعرض صعوبة تم تحديدها
على أنسب الموارد الالزمة.
•إعداد وإدارة برنامج مخصص للمساعدة االجتماعية-التعليمية واالجتماعية
للفرد أو األسرة.
جميع المقرات مفتوحة للجمهور من الساعة  09:00حتى الساعة  12:00من يوم
االثنين حتى يوم الجمعة .يمكنك العثور على مكتب للخدمات االجتماعية االقليمية
المتخصصة بجوار منزلك وبيانات االتصال الخاصة به على comune.milano.it
عن طريق البحث عن“Servizio Sociale Professionale Territoriale - SSPT”
(الخدمات االجتماعية االقليمية المتخصصة – .)SSPT

موقع خدمات WeMi
يمكنك معرفة المزيد عن خدمات مدينة ميالنو على الموقع .wemi.milano.it
يتيح لك  WeMiالعثور على خدمات الرعاية والرفاهة التي تقدمها الجمعيات
والجمعيات التعاونية المعتمدة من مدينة ميالنو .تشمل هذه الخدمات رعاية
األطفال والمسنين ورعاية الحيوانات وخدمات كثيرة أخرى.

المساعدة المالية
والدعم اإلداري
إذا كنت تحتاج إلى مساعدة مالية إلدارة شؤونك الماليةُ ،يرجي زيارة أحد مراكز
المساعدة المالية (Centri di Assistenza Fiscale, CAF)يمكنك العثور على
المزيد من المعلومات عن مكاتب  CAFوأين تجد أقرب مكتب على الموقع
agenziaentrate.gov.it
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وسائل النقل
يحتوي هذا القسم على

معلومات عن نظام النقل

العام في ميالنو وقوانين

سالمة الطريق ومنطقة تقييد
حركة المرور في ميالنو.

النقل العام
تمتلك ميالنو نظام عريق للنقل العام وشبكة ضخمة من
الحافالت والترام والمترو .النقل العام هو خيار ميسور
التكلفة ويحافظ على البيئة ويقلل من حركة المركبات على
طرقنا .تمتلك مدينة ميالنو أفضل نظام للنقل العام في
إيطاليا يتكون من  15مسار للحافالت و  11خط لمركبات
الترام و  4خطوط للمترو.

يمكنك شراء تذاكر المترو والحافالت والترام من
ً
نقدا أو بالعمالت المعدنية أو
محطات المترو
ً
ببطاقات االئتمان ،وغالبا ما يمكن الشراء من
الحانات وأكشاك بيع الصحف .للحصول على
أوال طلب بطاقة إلكترونية
اشتراك ،يجب عليك ً
من إحدى نقاط  ATMفي إحدى محطات المترو
التالية Duomo M1-M3 :و Centrale M2-M3
و  Cadorna M1-M2و Garibaldi M2-M5
و  Loreto M1-M2و ( Romolo M2اطلع
على ساعات العمل عن طريق زيارة .)atm.it
لطلب االشتراك يجب عليك تقديم صورة بحجم
ً
أيضا شراء البطاقة
صورة جواز السفر .يمكنك
اإللكترونية عبر االنترنت عن طريق زيارة atm.it
والنقر على( “Viaggia Con Noi”انتقل معنا) -
( “Abbonamenti”االشتراكات) – ثم
( “Tessera Elettronica”بطاقة إلكترونية) على
اللوحة اليسرى .البطاقة سارية ألربعة أعوام
وتكلفتها  10يورو.
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توجد رسوم مخفضة للنقل العامل لطلبة واألفراد تحت سن  26عام والرجال
فوق سن  60عام والنساء فوق سن  65عام واألسر التي تعول أطفال .على
سبيل المثال ،ال يتم تقاضي رسوم من األسر عن أطفالهم دون  5أعوام من
العمرُ .يرجى زيارة الموقع  atm.itللتعرف على الرسوم المخفضة المتاحة لك.
لمزيد من المعلومات عن النقل العام يمكنك االتصال بخط االستعالمات
 02 4860 7607من الساعة  07:30حتى الساعة  .19:00لألفراد محدودي
الحركة ،خط المعلومات متوفر حتى الساعة .24:00
تذكير:قم بتنزيل تطبيق النقل العام في ميالنو ،ATM Milano ،للتصفح
أوال بأول .التطبيق
أرجاء المدينة وشراء التذاكر واستالم تحديثات عن النقل ً
متاح باللغتين االنجليزية واإليطالية ،ويعمل على أجهزة اآليفون واألندرويد).
قم بتنزيل تطبيق  ATMمن الموقع  atm.itعن طريق النقر على
( “Viaggia Con Noi”انتقل معنا) ثم “تطبيق  ATM Milanoالرسمي“.
يمكنك شراء تذكرة  ATMباستخدام هاتفك المتحرك عن طريق إرسال رسالة
نصية إلى الرقم .48444
يوجد عدد من شركات تشارك الركوب في ميالنو تتيح لك إمكانية استخدام
السيارات أو الدراجات النارية أو الدراجات الهوائية مقابل أجرة .تختلف قيمة
األجرة حسب وقت الرحلة أو الكيلومترات المقطوعة BikeMI .هي الشركة
المعتمدة في المدينة لتقديم خدمة تشارك ركوب الدراجات الهوائية وتتيح لك
استخدام الدراجات مقابل أجر زهيد في جميع أرجاء المدينة يوميا من الساعة
 07:00حتى الساعة  .1:00يمكنك التسجيل باستخدام تطبيق  BikeMIأو على
الموقع bikemi.com

رخص القيادة
لقيادة سيارة في إيطاليا يجب أن تحصل على رخصة قيادة وأن يكون عمرك
ً
دائما أثناء القيادة.
أكبر من  18سنة .احرص على االحتفاظ برخصة القيادة
اختبارا .بشكل بديل ،قد تحتاج إلى
للحصول على رخصة قيادة ،يجب أن تجتاز
ً
تحويل رخصة القيادة الصادرة من بلدك األم إلى رخصة إيطالية .لمعرفة
إمكانية تحويل رخص القيادة الصادرة من بلدك األم وطريقة التحويلُ ،يرجى
زيارة الموقع  mit.gov.itوالنقر على( “Come Fare Per”كيفية التنفيذ)-
( “Patenti, Mezzi e Abilitazioni”الرخص واألساليب والمؤهالت) -
( “Patenti Mezzi Stradali”رخص النقل على الطرق) ثم“Conversione Patente Estera”
(تحويل رخصة أجنبية) .إذا كانت رخصة القيادة صادرة من إحدى دول االتحاد
األوروبي فسيتم االعتراف بها في جميع أنحاء االتحاد األوروبي.
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إذا كانت رخصة القيادة الصادرة من إحدى الدول غير
التابعة لالتحاد األوروبي تم استبدالها برخصة قيادة
أوروبية في دولة أخرى عضو باالتحاد األوروبي فيمكن

استخدامها لمدة عام بعد االنتقال إلى إيطاليا.

مناطق تقييد حركة المرور
هناك منطقتي تقييد لحركة المرور في مدينة ميالنو.
منطقة التقييد األولى تُ سمى  Cerchia dei Bastioniأو
المنطقة ( .)Cلدخول هذه المنطقة من يوم االثنين إلى
يوم الجمعة من الساعة  07:30حتى الساعة  19:30يجب
شراء وتفعيل تذكرة دخول .تكلفة التذكرة  5يورو ويمكن
شراؤها من عدادات انتظار السيارات أو أكشاك بيع الصحف
أو باعة السجائر أو عبر االنترنت .يجب تفعيل التذكرة بحد
أقصى حتى منتصف ليلة اليوم التالي بعد دخول المنطقة
( )Cمن خالل إرسال رسالة نصية أو االتصال بمركز االتصال
أو زيارة الموقع .areac.atm-mi.it
قيد
منطقة التقييد الثانية تُ سمى المنطقة ( )Bوهي تُ ّ
دخول المركبات التي تسبب التلوث الشديد والمركبات
مترا والتي تحمل البضائع،
التي يزيد طولها عن ً 12
وتغطي هذه المنطقة أغلب أرجاء مدينة ميالنو .يتم
تفعيل المنطقة ( )Bأيام االثنين حتى الجمعة من الساعة
 07:30حتى الساعة  ،19:30فيما عدا أيام العطالت
الرسمية .لمعرفة المركبات التي يحظر عليها دخول
المنطقة ( )Bأو للمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة
.comune.milano.it/areab
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لقيادة سيارة في إيطاليا
يجب أن تحصل على

رخصة قيادة وأن يكون

عمرك أكبر من  18سنة.

للحصول على إرشادات
عن طريقة التجول في

مدينة ميالنو بوسائل النقل

العامة أو السيارة أو الدراجة
الهوائية أو سيارة األجرة
(التاكسي)ُ ،يرجى زيارة
الموقع

 yesmilano.itوالنقر

على“Consigli Pratici”

(نصائح عملية) ثم

“Muoversi Facilmente”
(سهولة التنقل).

قوانين السالمة على الطرق

سيارات األجرة (التاكسي)

ينبغي االطالع على قوانين السالمة على الطرق
وااللتزام بها أثناء القيادة.

يمكنك حجز سيارة أجرة من خالل خدمة سيارات
األجرة الرسمية في المدينة :Milano in Taxi

على سبيل المثال ،تشمل القوانين الهامة:
•يجب أن تكون المركبة التي تقودها مسجلة لدى
الحكومة
•على كل َمن يركب سيارتك ربط حزام األمان
•استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة مخالف
للقانون
•يجب القيادة على الجهة اليمنى من الطريق
والتجاوز من جهة اليسار
إذا كنت في وسط حادث مروري ،ينبغي أن
تتوقف لتقديم المساعدة يتوجب على األشخاص
المشاركين في الحادث المروري اإلدالء بأسمائهم
وعناوينهم وأرقام رخص القيادة .في حال وجود
إصابة خطيرة أو وفاة ،ينبغي إبالغ الشرطة
باستخدام رقم هاتف الطوارئ .112
يمكن أن يؤدي مخالفة أو كسر قوانين المرور إلى
فرض غرامات كبيرة أو فقدان رخصة القيادة وقد
تصل العقوبة إلى السجن .يؤدي إيقاف السيارات
بصورة مخالفة للقوانين إلى فرض غرامة كبيرة.
لمعرفة كيف يتم سداد الغرامات والطعن فيها،
ُيرجى زيارة الموقع comune.milano.it/multe

•من خالل تطبيق Milano in Taxi
•عن طريق االتصال بالرقم( 02 7777 مجاني)
•على taxi.comune.milano.it
ً
تلقائيا على توصيلك بأقرب موقف
تعمل الخدمة
سيارات أجرة وتبلغك بأوقات االنتظار ولوحة رقم
الرخصة.

وسائل النقل في آخر الليل
 District Radiobusهي خدمة النقل التي تعمل
ليال من الساعة  22:00حتى الساعة  02:00وتسير
ً
مسارا في ميالنو .تتميز المسارات بالمرونة
على 14
ً
ولذلك ال توجد محطات مضمونة سوى نهاية
الخطوط وعدد من المحطات الخاصة .يمكنك طلب
الخدمة عن طريق االتصال بالرقم 02 4803 4803 أو
ً
بدءا من الساعة  13:00في
استخدام تطبيق ATM
نفس اليوم الذي تطلب فيه استخدام الخدمة .يمكنك
العثور على المزيد من المعلومات والجداول الزمنية
لخدمة  District Radiobusعن طريق زيارة atm.it

اطلع على أدوات النقل هذه.
بحث وتنزيل خرائط النقل العام

Mappa Centrocittà e Mappa della Rete metropolitana
بحث واستخدام أداة تخطيط الرحالت

Calcola il Percorso con Giromilano
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قواعد ونصائح عن
السكن والخدمات
المصرفية
يحتوي هذا القسم على

معلومات حول البحث عن
شقة لإليجار واالشتراك

في المرافق وفتح حساب
مصرفي وجمع القمامة.

يمكنك التقدم للحصول
على إسكان اجتماعي بعد
مرور  5أعوام متصلة على
األقل من تاريخ تحولك
إلى مقيم و/أو من تاريخ
العمل في لومبارديا.

السكن
يوجد عدد كبير من خيارات السكن في ميالنو التي
تتناسب مع تفضيالتك الشخصية وميزانيتك .أغلب خيارات
اإلقامة في المدينة هي الشقق بينما تشيع المنازل
العائلية األكبر في األطراف الخارجية للمدينة .بصفة عامة،
تكلفة اإلقامة على األطراف الخارجية للمدينة أرخص وهي
مناطق ما زالت تمتلك وصالت نقل عام قوية تربطها
بوسط المدينة.
يمكنك البحث عن شقة عبر االنترنت أو عن طريق وكيل
عقاري يعمل بالنيابة عن أصحاب الشقق .يمكن للطلبة
األجانب معرفة خيارات السكن المتاحة لهم من خالل
جامعتهم أو من الموقع yesmilano.it
"عقد االيجار" أو "اتفاقية ايجار سكني" هو عقد قانوني
كتابي محرر بين مستأجر ومؤجر .عند التوقيع على عقد،
على سبيل المثال ،الستئجار شقة أو لالشتراك في
المرافق ،يجب أن تنتبه إلى مدة العقد الدنيا وبنود
اإلخطار .عند استئجار شقة ،احرص على توقيع عقد إيجار
باسمك يتضمن اإليجار الشهري الثابت.
ناقش مسألة المرافق مع المؤجر ،بما في ذلك المياه
والغاز والتدفئة والكهرباء .تتولى شركة متروبوليتانا ميالنو
 (MM)إمداد ميالنو بالمياه .يوجد العديد من مزودي
المرافق لالختيار من بينهم ،بالتنسيق مع المؤجر ،للحصول
على الكهرباء والغاز والتدفئة.
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كيف تكون جارا ً صالحا ً

احترم جيرانك وال تصدر
أصوات مرتفعة من الساعة
 22:00حتى الساعة .07:00

ال تترك القمامة في
المساحات المشتركة واحرص
ً
دائما على القاء القمامة
داخل صناديق القمامة.

نظف مخلفات حيواناتك
األليفة.
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إذا كنت ستنتقل داخل أو خارج مدينة ميالنو ،يجب عليك
يوما من تاريخ
التوجه إلى مكتب  Anagrafeفي غضون ً 20
االنتقال لإلعالن عن محل إقامتك الجديد .لمعرفة المزيد
عن طريقة القيام بذلك ولتنزيل نموذج اإلعالنُ ،يرجى زيارة
الموقع  comune.milano.itوالبحث عن
( “Cambio di residenza o di indirizzo”تغيير اإلقامة
أو العنوان).

جمع القمامة وإعادة التدوير
يتم جمع القمامة ومواد إعادة التدوير في أيام معينة حسب
المكان الذي تعيش فيه .يمكنك معرفة أيام جمع القمامة
ومواد إعادة التدوير من الحي الذي تعيش فيه من الموقع
 servizizona.amsa.itعن طريق ادخال عنوانك.
يشكل إعادة التدوير إحدى األولويات في ميالنو .لمساعدة
مدينة ميالنو في إعادة التدويرُ ،يطلب من المقيمين
الفصل بين أنواع القمامة المختلفة ووضعها في أكياس
ً
الحقا في أيام مختلفة .يمكنك
وصناديق ملونة يتم جمعها
معرفة أين ومتى وكيف يجب وضع أنواع القمامة المختلفة
على الموقع amsa.it
بالنسبة للمواد وأنواع النفايات الخاصة ،فقد تحتاج إلى السير
إلى أقرب صندوق قمامة في الحي المجاور والتخلص منها.
وينطبق ذلك على الزجاج والمالبس المستخدمة والبطاريات
والعقاقير منتهية الصالحية .على سبيل المثال ،يمكنك
التبرع بمالبسك المستخدمة عن طريق تركها في صناديق
الطريق الصفراء التي تنتشر في جميع أنحاء المدينة .تساعد
مدينة ميالنو المقيمين على التخلص من األثاث واألجهزة
والنفايات الضخمة من خالل خدمة خاصة لجمع النفايات
يمكن حجزها عن طريق االتصال بالرقم  800 332299أو عبر
االنترنت على الموقع voluminosi.amsa.it

فتح حساب مصرفي
ننصحك بفتح حساب مصرفي لدى بنك محلي
أثناء اإلقامة في ميالنو .تنطوي اإلقامة في
إيطاليا على خيارات مصرفية عديدة تتراوح بين
بنوك محلية أصغر وبنوك دولية أكبر.
تتنوع الرسوم المصرفية إلى حد كبير ،لذلك
احرص على مقارنة أسعار البنوك المختلفة قبل
أوال إذا كان البنك
فتح حساب مصرفي .تحقق ً
في بلدك األم قد ابرم اتفاقية تعاون مع بنك
إيطالي وهو األمر الذي سيسهل عملية التسجيل.
لفتح حساب مصرفي ينبغي استكمال نموذج
طلب فتح حساب في البنك والذي يمكن إرساله
بالبريد أو تسليمه باليد .وحيث أن مواعيد عمل
البنوك اإليطالية قد تكون تقييدية إلى حد كبير
ننصح بالتفكير في فتح حساب لدى بنك قريب من
منزلك أو محل عملك.
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يجب تقديم المستندات التالية لفتح حساب
مصرفي:
•مستند هوية ساري ،مثل جواز السفر

•الرمز الضريبي ()codice fiscale
•تصريح إقامة ()permesso di soggiorno
لغير مواطني االتحاد األوروبي

•بطاقة هوية محلية ()carta d’identità
•مستند دال على العنوان ،مثل فاتورة مرافق
قد يتم طلب مستندات إضافية حسب البنك الذي
تختاره ،مثل عقد اإليجار أو عقد العمل.

مستند دال على العنوان

تصريح إقامة

الرمز الضريبي

بطاقة هوية محلية
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األنشطة
الترفيهية
والثقافية
يحتوي هذا القسم على

معلومات عن الساحات

العامة والمؤسسات الثقافية
التي يمكن االستمتاع بها.
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المتنزهات
تضم ميالنو  54متنزه منتشرة في جميع أرجاء المدينة،
منهم  21حديقة .جميع هذه المتنزهات مجانية وبعضها
يمتلك مزايا خاصة ومخصصة لشرائح عمرية محددة .هناك
متنزهات مفتوحة  24ساعة ،وأخرى لديها أوقات افتتاح
وإغالق محددة وليست مفتوحة  7أيام في األسبوع للعثور
على متنزه قريب منك وجميع المعلومات التي تحتاجها،
ُيرجى زيارة الموقع  comune.milano.itوالنقر على
( “Aree Tematiche”منطقة موضوعية) ثم“Verde”
(أخضر) ثم( “Parchi”متنزهات).

المتاحف
تضم ميالنو مجموعة غنية من المتاحف ومعارض الفنون
التي تعرض أشهر اللوحات والتماثيل العالمية ،كما تهتم
اهتمام خاص بمتاحف العلوم واآلثار .باإلضافة إلى
المتاحف التي تديرها المدينة ،توجد مؤسسات هامة أخرى
وهي  Fondazione Pradaو Pirelli HangarBicocca
و  Palazzo Realeو  Triennale di Milanoو Gallerie
 d’Italiaو  Cenacolo Vincianoو Pinacoteca di Brera
و  Museo del Duomoو .Pinacoteca Ambrosiana

الدخول مجاني دائما ً في
المتاحف التالية:

متحف MUDEC - Museo delle
( Cultureمجموعة القطع الدائمة
فقط)
متحف Pirelli HangarBicocca
حدائق Villa Necchi Campiglio
تخضع جميع المواقع إلى إدارة
متطوعي نادي السياحة ،ومن
بينهم متحف Casa-Museo
 Boschi Di Stefanoوكنيسة
Cripta di San Giovanni in
 Concaوستوديو متحف Studio
.Museo Francesco Messina
لالطالع على القائمة الكاملة،
ُيرجى زيارة touringclub.it

مقابل  12يورو يمكنك الحصول على بطاقة لزيارة
المتاحف لمدة  3أيام يتيح لك دخول المتاحف المملوكة
من قبل المدينة ،وتشمل  Sforza Castleو Museo
 del Novecentoو  Galleria d’Arte Modernaو
 Archaeological Museumو Museo del Risorgimento
و  Palazzo Morando Costume Moda Immagineو
 Civic Aquariumو Milan Natural History Museum
و  .Ulrico Hoepli Planetariumيمكنك شراء التذاكر من
خالل  milano.midaticket.itأو من المتاحف مباشرة.
تمتلك ميالنو العديد من المواقع التاريخية التي يمكن
استكشافها بدون دخول متحف .وتوجد لوحات للمعلومات
السياحية في جميع أنحاء ميالنو تسلط الضوء على أهم
المواقع التاريخية ومعالم الجذب السياحي .يوجد رمز لكل
لوحة يترجم المعلومات إلى سبع لغات دولية عند مسحه،
لذا ابحث عن هذه اللوحات أثناء تجولك في المدينة.
لمساعدتك على تصفح التراث الثقافي والفني لمدينة
ميالنوُ ،يرجى زيارة الموقع yesmilano.it

المكتبات
توجد  24مكتبة في جميع أرجاء مدينة ميالنو تفتح من يوم
االثنين إلى السبت وتقدم كتب مجانية وخدمة الواي فاي
والحواسب اآللية وأنشطة لألطفال والمراهقين وقاعات
للدراسة والقراءة وأنشطة ثقافية للكبار والشباب .للعثور
على مكتبة مجاورة واالطالع على ساعات العمل بهاُ ،يرجى
زيارة milano.biblioteche.it
تحتوي جميع المكتبات في ميالنو على كتب لتعلم اللغات
األجنبية واإليطالية كلغة ثانية .هذه المكتبات الثالث تضم
إدارة مخصصة لتعلم اللغة اإليطالية كلغة ثانية:
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•(Biblioteca Crescenzago - via Don Orione, 19 (Municipio 2
•(Biblioteca Gallaratese - via Quarenghi, 21 (Municipio 8
•(.Biblioteca Dergano-Bovisa - via Baldinucci, 76 (Municipio 8
منذ عام  ،2013توجد مكتبات صغيرة ،سواء داخل المباني السكنية
(بما في ذلك اإلسكان الحكومي) أو في أماكن في األحياء المجاورة
يقوم على إدارتها الجمعيات وأعضاء المجتمعُ .يرجى زيارة الموقع
 milano.biblioteche.itوالنقر علىProgetti”“( مشاريع) , ثم
”(Condominium Libraries)
“ Biblioteche di Condominio
(مكتبات داخل المباني السكنية) للمزيد من المعلومات.
تذكير :يوجد في ميالنو عدد من مكتبات الوسائط ( )meditecaحيث يمكنك
الولوج إلى االنترنت واألجهزة الرقمية والسمعية والبصرية .على سبيل
المثال ،توجد مكتبة سانتا تريسا Mediateca Santa Teresaالكائنة في
ً
مسبقا عن طريق
 .via della Moscova, 28يمكن حجز جهاز حاسب آلي
إرسال رسالة إلكترونية على العنوان .b-brai.microfilm@beniculturali.it
لالستفسارُ ،يرجى االتصال بالرقم 02 366 159

األنشطة الترفيهية
تشجع المدينة جميع المقيمين على المشاركة في أنشطة لالستمتاع
والرياضة وااللتقاء بأعضاء المجتمعات األخرى .اطلع على االنشطة
الترفيهية الموجودة في حيك وفرص االلتقاء بأفراد آخرين في مجتمعك
على  wemi.milano.itعن طريق النقر على( “Quali Servizi”الخدمات)
ثم( “Socializzazione e Condivisione”أنشطة التفاعل االجتماعي
والمشاركة).

الرياضة
تضم المدينة  11حمام سباحة و 6مراكز رياضية متاحة للجمهور لتقديم
فرص لممارسة الرياضة .للعثور على حمام سباحة أو مركز رياضي قريب
منكُ ،يرجى تنزيل تطبيق “Sport a Milano”من  Google Playأو من
 App Storeأو االطالع على الموقع اإللكتروني  milanosport.itويتضمن
الموقع اإللكتروني معلومات عن ساعات العمل والتكاليف والدورات
المتاحة وطريقة التسجيل واتجاهات النقل العام .وتوفر المدينة  400ساحة
ترفيهية حيث يمكنك ممارسة الرياضة .ال تنسى االطالع على األنشطة
المجانية!
كما تنظم العديد من الجمعيات أنشطة رياضية .يمكنك التوجه إلى
 Informagiovani (via Dogana, 2)أو زيارة المكتبة المحلية للمزيد من
المعلومات.
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معلومات هامة
يقدم هذا القسم عدد

من األدوات والمعلومات
المفيدة ،وتشمل صفحة
للتقويم والموارد.

دليل الهاتف
الحرس الطبي
لمدينة ميالنو في
حالة عدم وجود طبيبك األساسي
()Servizio di Continuità Assistenziale
دليل الصيدليات
المساعدة على الطريق
()Acl Soccorso Stradale

800 193 344
(لمنطقة مدينة ميالنو)

800 801185
800 3116

الخط الساخن للعنف المنزلي

1522

خط استعالمات مدينة ميالنو

02 02 02

أرقام الطوارئ
اتصل بالرقم  112في حالة وجود أي نوع من الطوارئ ،بما
في ذلك الطوارئ الطبية ،أو الحريق أو لالتصال بالشرطة.
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مكتب المدينة للهجرة
اإلدماج والهجرة لألجانب
Unità Politiche per l’Inclusione
e l’Immigrazione
02 8844 8246
via Scaldasole, 5

مكتب المقاطعة
)Prefettura(

0277581
prefettura.milano@interno.it
corso Monforte, 31, 20122

 لدى دائرة(SUI)النافذة الموحدة للهجرة
)Prefettura( المحافظة
0277581
via Servio Tullio, 4, 20123

مكاتب
)Angrafe( التسجيل
020202

:1 البلدية

via Larga, 12

:2 البلدية

via Padova, 118

:3 البلدية

via Sansovino, 9

:4 البلدية

via le Ungheria, 29; via Oglio, 18

:5 البلدية

:التقويم
كانون الثاني/يناير
)Capodanno(  رأس السنة الميالدية1
)Epifania(  عيد الظهور اإللهي6

نيسان/إبريل
  عيد التحرير25

(Anniversario della Liberazione
d’Italia, Festa della Liberazione)e

أيار/مايو
)Festa del Lavoro(  عيد العمال1

حزيران/يونيو
Proclamazione della( عيد الجمهورية2
Repubblica, Festa della Repubblica) 

آب/أغسطس
 عيد انتقال العذراء مريم15

)Ferragosto(

تشرين الثاني/نوفمبر
)Tutti i santi(  عيد جميع القديسين1

via Tibaldi, 41; via Boifava, 17

كانون األول/ديسمبر

:6 البلدية

)Patron Saint of Milan) عيد القديس أمبروجيو7

via le Legioni Romane, 54

:7 البلدية

piazzale Stovani, 3; via Paravia, 26

:8 البلدية

(Immacolata Concezione)الح َبل المقدس
َ عيد8
(Natale) عيد الميالد المجيد25

)Santo Stefano(  عيد القديس ستيفن26

via Quarenghi, 21 – Bonola

:9 البلدية

;via Baldinucci, 76, largo De Benedetti, 1
via G.B. Passerini, 5
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اللغة اإليطالية
:الموارد
العثور على دورة لتعلم اللغة اإليطالية

milano.italianostranieri.org

CPIA5 مركز

cpia5milanocentrale.edu.it
via Pontano, 43

Lingue in Comune

lingueincomune.it

:الرعاية الصحية والمستشفيات العامة
 في ميالنو (الفرع المحليATS مكتب
)لهيئة الرعاية الصحية الوطنية
Azienda di Tutela della Salute
02 85781
serviziterritoriali-asstmilano.it

A.O. Fatebenefratelli E
Oftalmico (Municipio 1)

corso di Porta Nuova, 23

A.O. Istituto Ortopedico
G. Pini (Municipio 1)

piazza Cardinal Ferrari, 1, 20122

A.O. Istituti Clinici Di
Perfezionamento (Municipio 4)

العمل
جليسات أطفال وعمالة منزلية ومقدمي
(WeMi Tate Colf Badanti)رعاية

02 8845 8042
wemi.tatecolfbadanti@comune.milano.it
WeMi Center, via Statuto, 15

مركز التوجيه والتنسيب الوظيفي
،(Centro di Mediazione al Lavoro, CELAV(
02 8846 8147
via San Tomaso, 3

 وحدة اإلدماج والهجرة،مكتب التعليم والعمل
Settore formazione e lavoro(
dell’Unità Politiche per
)l’Inclusione e l’Immigrazione

02 8844 8246
pss.centroculturemMondo@comune.milano.it
via Scaldasole, 5

 غرفة،مركز األعمال التجارية الجديد
Punto Nuova Impresa,( ميالنو للتجارة
)Camera di Commercio di Milano
02 8515 5385
via Santa Marta, 18

:موارد االستشارة في المدرسة
Cerco Offro Scuola

via Castelvetro, 22, 20154

ed.cercooffroscuola@comune.milano.it

A.O. S. Paolo (Municipio 6)

)3  و2  و1  (للبلدياتPoli START 1 

via A. Di Rudinì, 8, 20142 Milano

A.O. Ospedale L. Sacco (Municipio 8)
via G.B. Grassi, 74, 20157

A.O. Ospedale Niguarda
Ca' Granda (Municipio 9)

p.le Ospedale Maggiore, 3, 20162

A.O. Ospedale San Carlo
Borromeo (Municipio 9)

via Pio II, 3, 20153 Milano

02 8844 1582
via Giacosa, 46

)5  و4  (للبلديتينPoli START 2 
02 8844 6512
via Polesine, 12/14

)7  و6  (للبلديتينPoli START 3 
02 8844 4461/2
via Zuara, 7/9

)9  و8  (للبلديتينPoli START 4 
02 8844 2012
via Scialoia, 21
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خريطة
البلديات

ما هي البلدية التي تعيش فيها؟

تحقق من ذلك من خالل الموقع

geoportale.comune.milano.it

عن طريق النقر على رمز Duomo
وإدخال عنوانك.
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