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املقدمة
يتحرك إقليم فينيتو مند عدة سنوات بنجاح للحصول عىل األموال األوروبية و التي يستخدمها لتنفيذ سياساته الخاصة باإلندماج االجتامعي يف
مجال تدفقات الهجرة .عىل وجه الخصوص  ،يف إطار صندوق اللجوء و الهجرة والتكامل ( ، )FAMI 2014 -2020تم تنفيذ بالرشاكة مع املؤسسة
الصحية  ULSSوالبلديات مرشوع "-MARIاإلجراءات املتعددة الثقافات للهجرة اإلقليمية"  ،الذي يتمثل هدفه بالتحديد يف تحسني الحصول عىل
الخدمات الصحيةوالسكنوالتدريبوالخدمات االجتامعيةواملاليةللمواطناتو املواطنني املهاجرين
وعىل وجه التحديد  ،يُعد الوصول إىل املنزل  ،و إىل العمل  ،وإىل التعليم  ،و إىل الخدمات االجتامعية بشكل عام يف اإلقليم  ،أمرا ً أساسياً ألن إدماج
املواطنني األجانب الذين ينوون العيش بشكل دائم يف بلدنا قد تتحقق بالفعل.
ولهذا السبب  ،ومن أجل ان ت ُعطى مساعدة لهؤالء املهاجرين  ،يف هذاالوقت الشديد الحساسية والصعب بالنسبة للكثري من أول وصولهم إىل بلدنا ،
تم تحقيق هذا الدليل كأول استقبال  ،والذي من ناحية  ،نريد أن نجيب عىل الحاجة الحالية والعاجلة للمهاجرين و املهاجرات ملعرفة الخدمات التي
يقدمها اإلقليم  ،ومن ناحية أخرى  ،يهدف إىل دعمهم  ،وتزويدهم باملعلومات األساسية  ،يف مختلف الخطوات البريوقراطية واإلدارية التي ترافق
دخولهم املستقرواملنتظميف أراضينا.
يهدف هذا الدليل إىل أن يكون  ،بالتايل  ،أداة للقراءة السهلة ملساعدة األشخاص عىل توجيههم للوصول إىل الخدمات التي يقدمها اإلقليم  ،خاصة يف
الفرتة األوىل من اإلقامة يف منطقتنا.
املسؤولاإلقليميللخدماتاالجتامعية
النائبة السيدة  :مانويال النزارين
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الدخول األول إىل إيطاليا للم شمل
األرسة أو للعمل
من ينبغي أن يقوم بأول
دخول إىل إيطاليا؟

املواطن األجنبي الذي دخل إيطاليا للعمل أو للم شمل األرسة.

ألي يشء يستخدم ؟

للحصول عىل ترصيح اإلقامة (للعمل أو ألسباب عائلية) و
بطاقة الرعاية الصحية التي تعطي الحق يف الرعاية الصحية.

48
ساعة

كيف تفعل ذلك؟

يف غضون  48ساعة من الدخول إىل إيطاليا  ،يجب عىل الذي يسضيف
األجنبي التوجه إىل هيئة األمن العام (مقر الرشطة إذا كنت مقيامً يف
عاصمة املقاطعة  ،إىل الرشطة الحرضية للمقيمني يف جميع البلديات
األخرى) لإلخبار عن وصول العامل أو أحد أفراد األرسة  ،باستخدام
منوذج اإلخبار عن الضيافة املتواجد يف مقر الرشطة أو يف البلدية.

أيام 8

يف غضون  8أيام عمل من الدخول إىل إيطاليا يجب عىل األجنبي
تحديد املوعد كام هو مبني يف موقع املحافظة للذهاب إىل املكتب
الوحيد للمحافظة املرجعي.
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ماذا أُحرض؟

يف يوم املوعد ألول دخول  ،يجب عىل األجنبي إحضار الوثائق التالية يف املكتب الوحيد للمحافظة:

الدخول لِلَم شمل األرسة ()1
صورة واحدة من ترصيح اإلقامة ألفراد
العائلة الذين طلبوا ملْ شمل األرسة
ختم الرضيبة بقيمة  16.00يورو

 2نسخ من منودج الضيافة لكل مواطن
يدخل

€

جواز السفر األصيل للذي يدخل
نسخة من جواز السفر للذي يدخل
(فقط الصفحات املكتوبة والطوابع)

الدخول من أجل العمل ()1
نسخة من جواز السفر للذي يدخل
(فقط الصفحات املكتوبة والطوابع)

بالنسبة للعامل املوسميني  ،من الرضوري
حضور صاحب العمل الذي سيوقع العقد

شهادة التأهيل السكني

 2نسخ من منودج الضيافة

ختم الرضيبة بقيمة  16.00يورو

€

جواز السفر األصيل للذي يدخل

( )1يجب عىل أحد أفراد األرسة أو صاحب العمل أن يتقدموا أمام املكتب الوحيد للمحافظة للحصول عىل اإلذن إلرساله إىل أولئك
الذين يطلبون الدخول.
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أين تذهب …
 .1إىل املحافظة ،إىل املكتب
الوحيد للهجرة

إن توقيع اتفاقيةاإلندماج إلزامي يف املكتب الوحيد للمحافظة.
هناك “ مسارإندماج إجباري” يرشد األجنبي الذي يرغب يف العيش واالندماج يف إيطاليا للوفاء
ببعض االلتزامات حتى ال يتعرض يف أخطر الحاالت للمعاقبة وللطرد.
تعمل االتفاقية بنظام لتخصيص  30نقطة رصيدًا كحد أقىص ميكن الوصول إليه من خالل اكتساب
معرفة اللغة اإليطالية والثقافة املدنية  ،وأداء أنشطة معينة متواجدة يف االتفاقية نفسها.
من أجل الحصول عىل جميع النقاط املتوقعة ميكن الحصول عىل النقاط خالل فرتة سنتني  ،إذا مل
يتم التوصل إليها  ،فمن املمكن متديد االتفاق ملدة سنة أخرى.
ينتهي اإلجراء يف املكتب بتسليم ظرف يحتوي عىل املستندات التالية:
•	رمز الرضيبة يف صيغة ورقية ؛
•	منوذج ( 209يحتوي عىل طلب ترصيح اإلقامة كامل مع البيانات الشخصية ملقدم الطلب) ؛
•	املغلف ُمس َمى و موجهة بالفعل ليتم إرساله عن طريق الربيد إىل مقر الرشطة حيث إقامة
الطالب.

30
نقاط

2
سنوات
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 .2يف الربيد  ،إىل املكتب الربيدي املأهل

سيتعني عىل املواطن األجنبي أن يسلم إىل املكتب الصديق  ، AMICOالذي يتواجد داخل
مكاتب الربيد املأهلة  ،الظرف الذي يحتوي عىل الوثائق املستلمة من املكتب املوحد للمحافظة.

املكتب الصديق AMICOملكتب الربيد سوف يسلم إىل املواطن األجنبي:
	إيصال إستالم الظرف ؛ إيصال الدفع الربيدي -املوعد للذهاب إىل مقر الرشطة ألخد البصامت وملعاينة الوثائق.

 .3يف مقر الرشطة

سوف تقوم مصلحة الرشطة املخصصة بذلك بإستدعاء املواطن األجنبي مرة
أخرى بعد تعيني موعد محدد لذلك من أجل تسليمه ترصيح اإلقامة.

 .4إىل ULSS

(الوحدة االجتامعية والصحية املحلية)

مع الحصول عىل اإليصال يف مكتب الربيد يف املكتب الصديق ،AMICOميكنك الذهاب
إىل  ULSSاملختصة لطلب البطاقة الصحية.
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 ...للعمل
البحث عن العمل
ماذا تفعل؟

إذا كنت تبحث عن عمل  ،أو كنت عاطالً عن العمل  ،يجب عليك
التسجيل يف مركز التوظيف ( .)CPIعند الذهاب إىل مركز التوظيف
 ، CPIيجب عليك إحضار:
ترصيح اإلقامة
وثيقة الهوية
الكود الرضيبي
جواز السفر
البطاقة الطبية
للبحث عن وظيفة من املهم أن تكون بحوزة السرية الذاتية ( )CV؛ السرية الذاتية هي وثيقة
يجب اإلشارة فيها إىل البيانات الشخصية  ،التعليم  /التدريب وخربات العمل  ،معرفة اللغات ،
حيازة رخص القيادة  ،مهارات تكنولوجيا املعلومات وغريها من املهارات.
لكتابته ،ميكنك استخدام منوذج Europass
(.)https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae

للعثور عىل عمل  ،ميكنك أيضً ا االتصال بـوكاالت العمل .هم هيئات معتمدة
تساعد يف البحث عن عمل و  /أو عن الدورات التدريبية.

3

2

5

1

4

مواقع مفيدة
www.regione.veneto.it
 )1منطقة فينيتو ~ العمل والتدريب
)2منطقة فينيتو ~ اعتامد العمل والتدريب
 )3منطقة فينيتو ~ العمل و مراكز العمل والتوظيف
 )4منطقة فينيتو ~ شبكة الخدمات للعمل
www.cliclavoroveneto.it )5
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 ...للعمل
العمل التوظيفي
	• يف إيطاليا  ،الحد األدىن لسن العمل هو  16سنة .يرتفع إىل  18للوظائف الخطرية بشكل خاص.
	• يتم تنظيم العمل املرؤوس (املوظف) مبوجب العقود الجامعية الوطنية  ،التي تحدد الراتب األسايس والقواعد لكل قطاع من مجاالت العمل.
	•يف وقت التوظيف  ،يلتزم صاحب العمل بإعطاء نسخة من عقد العمل ليوقعه العامل .هنا يتواجد العقد الوطني املطبق ،واملهمة املراد
تنفيذها ووقت العمل.
	• تنص العقود عىل فرتة تجريبية ميكن خاللها إيقاف عالقة العمل بإرادة العامل و صاحب العمل .يجب أن يتم دفع أجرة الفرتة التجريبية.
	• يجب عىل صاحب العمل أن مينح كل شهر نسخة من قسيمة الراتب  ،يف شهر أبريل -ماي أيضاً( CUالشهادة الوحيدة للمداخيل)  ،وهي الوثيقة
التي تشري إىل الدخل املكتسب يف السنة السابقة.
	• يحق لجميع املوظفني الحصول عىل أيام العطل  ،راتب الشهر الثالث عرش  ،و ( TFRتعويض نهاية الخدمة أو التصفية).

ماذا تفعل؟

للحصول عىل معلومات حول عقد العمل  ،ميكنك االتصال بالنقابات.

إحذر

قوانني مكافحة التمييز!
يحظر الدستور اإليطايل والعديد من القوانني يف بلدنا التمييز ضد العامل عىل أساس الجنس ،الدين ،السن ،اإلعاق ،امليل الجنيس
واألصل العرقي.

املفتشية األقاليمية

مدونة السلوك

الحقوق الرئيسية
للعامل

حقوق العمل

مواقع مفيدة
www.lavoro.gov.it
www.cliclavoroveneto.it
www.regione.veneto.it
www.ispettorato.gov.it
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 ...للعمل
العمل يف إيطاليا مبؤهالت
مهنية أجنبية
يف إيطاليا يتم تقسيم املهن إىل فئتني:

مهن "غري منظمة" حسب القانون
هذا يعني أنه ميكنك القيام بهذه األعامل بدون الحصول عىل أي تأهيل محدد (عىل سبيل املثال ،
الفنانني واملوسيقيني وامللحنني وغريهم).
الذين ينوون القيام مبهنة “غري منظمة” يف إيطاليا ولديهم شهادة تحصلوا عليها يف الخارج  ،ال
يحتاجون إىل طلب من السفارة  /القنصلية اإليطالية يف بلد املنشأ لالعرتاف القانوين أو الرسمي
بدرجة الشهادة الدراسية.

مواقع مفيدة
/www.politicheeuropee.gov.it
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مهن "مسجلة"قانونيا
يف هذه الحالة  ،يتم تحديد الشهادة الدراسية التي ال غنى عنها واملتطلبات الالحقة ملامرسة املهنة (عىل
سبيل املثال التسجيل يف السجل املهني) .ميكن القيام بهذه املهن من قبل أشخاص مؤهلني وفقاً للقانون
املحدد واملتوقع لنوع املهنة.
يجب عىل من لديه مؤهل مهني تم الحصول عليه يف الخارج أن يطلب من السفارة  /القنصلية اإليطالية
يف بلده األصيل االعرتاف به أن يكون قادرا ً عىل مامرسة املهنة بشكل قانوين يف إيطاليا.
يف بعض الحاالت  ،من الرضوري أيضا أن تطلب يف إيطاليا مساواة الشهادة الدراسية التي تحصلت عليها
يف الخارج و املقابلة للشهادات اإليطالية.

عندما تفقد الوظيفة
بداية تذكّر أنه إذا تم فصلك أو عدم تجديد عقد عملك  ،فيمكنك أن تسأل عن “ البطالة “.
ويتعلق االمربدخل يدعم األشخاص الذين فقدوا وظائفهم .هناك أنواع مختلفة من الدعم تعتمد
عىل نوعية العمل السابق و عىل السن /العمر و عىل عدد االشرتاكات املدفوعة.
إذا قام العامل بإنهاء عالقة العمل  ،فلن يكون هناك حق يف أي نوع من إعانات البطالة.
ميكن لألمهات االستقالة يف السنة األوىل من حياة الطفل دون فقدان حقهم يف البطالة.
للقيام بطلب للحصول عىل دعم البطالة ميكنك االتصال باملؤسسات النقابية.

عام 1 -

14

العيش يف فينيتو دليل عميل للمواطنني املهاجرين

 ...للمنزل
اإلقامة
اإلقامة هو املكان الذي يعيش فيه املرء .لطلب اإلقامة  ،من الرضوري االتصال مبكاتب الحالة املدنية للبلدية.
للحصول عىل اإلقامة  ،ستتحقق الرشطة البلدية إذا كنت تعيش بالفعل يف املنزل املشار إليه.
اإلقامة رضورية إلصدار بطاقة الهوية  ،للحصول عىل البطاقة الصحية  ،لتلقي خدمات املساعدة االجتامعية ،إلصدار رخصة القيادة
ولتقديم طلب الحصول عىل الجنسية اإليطالية.

التواصل من أجل الضيافة

يف غضون  48ساعة مبا أنك تعيش يف منزل (كضيف أو كمستأجر أو كاملك)  ،يجب عىل صاحب املنزل
أو املضيف إبالغ وجود الضيف يف مقر الرشطة أو يف البلدية .هذا االتصال هو دامئا إلزامي.
إذا كنت ضيفا عىل صاحب العمل  ،فليس من الرضوري إرسال استشارة الضيافة :يكفي ما هو مذكور
يف اإلشعار بالتوظيف إىل ( INPSإذا كنت عامل منزيل) أو إىل مركز التوظيف (إذا كنت موظف).

48
ساعة
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املباين السكنية العمومية "
املنازل الشعبية"
من ميتلك ترصيح إقامة عادي ويعمل أوهو مسجل يف مركز التوظيف ميكنه الوصول إىل:
• الحصول عىل منزل شعبيي يف بلدية إقامته ؛
•	االئتامن املدعوم لرشاء أو استئجار املنزل األول ؛
•	الصندوق االجتامعي (مساهمة) لإليجار ؛
•	تخفيض دفع الفواتري عىل أساس الدخل.

كيف تفعل؟

يجب تقديم طلب الحصول عىل السكن الشعبي ،وطلب اإلسهام االجتامعي لإليجار  ،يف بلدية اإلقامة عىل منودج خاص -يُ َوزع من
قبل البلدية.
للحصول عىل معلومات  ،اتصل مبكتب الخدمات االجتامعية يف بلدية اإلقامة.
كام ستكون بحاجة إىل منوذج ( ISEEمؤرش الوضع االقتصادي املكافئ) الذي يسمح لك بالحصول عىل
املزايا أو الخدمات االجتامعية للمنفعة العامة ( الهاتف الثابت  ،الكهرباء  ،الغاز  ،إلخ) مبزايا اقتصادية
أكرث مالءمة.
للقيام بوثيقة  ISEEمن املمكن االتصال مبراكز املساعدة املالية ( .)CAF

مواقع مفيدة
www.regione.veneto.it

ISEE
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 ...من أجل املنزل
عقد االيجار
•	عقد اإليجار هو اتفاق بني املستأجر ومالك املسكن الذي يسمح لك بالعيش لفرتة من الوقت يف ملكيته (منزل أو شقة)  ،ودفع
مبلغ من املال (اإليجار).
• كام هو الحال يف أي عقد أو اتفاق حتى يف عقد اإليجار  ،يكون لكل طرف  ،فيام يتعلق باآلخر  ،حقوقا وواجبات ينظمها القانون.
مسجل لدى وكالة اإليرادات.
ً
•	يجب أن يكون عقد اإليجار خطيًا ويجب أن يكون

من يبحث عن منزل لإليجار  ،ميكنه رشاء الصحف واملجالت حيث تتواجد
فيها هذه اإلعالنات من محالت بيع الصحف ؛كام ميكنه االتصال بالوكاالت
العقارية التي تقدم خدمات مدفوعة.

قبل التوقيع عىل عقد اإليجار ،
من املهم:

التحقق مام إذا كان هناك رسوم إضافية
مثل رسوم الشقة السكنية والتدفئة.

التحقق من ظروف الشقة واملرافق (املاء
والكهرباء والغاز والرصف الصحي) ؛

قراءة و فهم رشوط وأحكام العقد بعناية
(خاصة األجزاء املكتوبة بحروف صغرية) ؛

17
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30
األيام
يجب اإلشارة إىل املكان الذي يتواجد
فيه املنزل كيف يتكون (عدد الغرف
والخدمات) ،االستخدام (للسكن،
كمكتب ،كورشة  ،إلخ) و تكلفة اإليجار.

لتفعيل املياه والكهرباء والغاز ،يجب
توقيع العقود مع رشكة الخدمات العامة،
والتي سرتسل الفواتري ليتم دفعها حسب
االستهالك.

يف غضون  30يو ًما من التوقيع يجب
تسجيل العقد ويجب اإلبالغ عن البيانات
الشخصية للمستأجر وتلك الخاصة
باملالك.

عالوة عىل ذلك  ،يجب اإلشارة إىل املدة
الزمنية التي ميكن للمستأجر أن يعيش
يف املبنى.

العقد يجب أن يذكر التاريخ الذي يوقع
فيه الطرفان.

يجب اإلشارة إىل املكان الذي يتواجد
فيه املنزل كيف يتكون (عدد الغرف
والخدمات)  ،االستخدام (للسكن،
كمكتب  ،كورشة  ،إلخ) و تكلفة اإليجار.

يجب أن تتذكر أن من أجل استئجار منزل يجب أن يكون لديك ترصيح إقامة ساري املفعول.

مواقع مفيدة
www.agenziaentrate.gov.it
www.sunia.it
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 ...للعائلة
املراكز اإلستشارية األرسية و اﻠ
CFSE
مراكز اإلستشارات األرسية و ( CFSEمراكز االستشارات االجتامعية الرتبوية العائلية) هي مكاتب
صحية ميكن الوصول إليها من طرف جميع املواطنني املقيمني يف إيطاليا  ،مبا يف ذلك املهاجرين
(القانونيني وغري القانونيني) لالستفادة من مختلف الخدمات الصحية جميعها مجانية  ،و مقدمة عادة
بدون أخذ أي موعد.
املهنيني الذين يعملون يف مكاتب اإلستشارات األرسية هم  :طبيب أمراض النساء  ،طبيب األطفال ،
األخصايئ االجتامعي  ،املمرضات  ،األخصايئ النفيس  ،والذين ميكن أن ينضم إليهم أخصائيون آخرون
مثل عامل اجتامع  ،الطبيب العصبي النفساين لألطفال  ،املحامي  ،والوسيط اللغوي -الثقايف للمهاجرين.

األمهات واآلباء الذين
يعملون :ما هي الحقوق
:يحق للعاملة أو للعامل الحصول عىل مجموعة من الخدمات لدعم األرسة
•	طلب تعويضات األمومة ؛
•	إجازة األبوة ؛
•	اإليجازات خالل ساعات العمل ؛
•	العطلة األرسية
•	( ANFاملساهمة النقدية للخلية األرسية ).
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عند والدة األطفال  ،يتم توفري بعض املساعدات االقتصادية:
•	منحة الوالدة أو مكافأة املولود الجديد ( من املطلوب  )ISEE؛
•	جائزة امليالد.

ISEE

تحذير!

للعديد من الخدمات املذكورة أدناه من الالزم شهادة .ISEE
للقيام بـ  ISEEميكنك االتصال مبراكز املساعدة املالية (.)CAF

كيف تفعل؟

اتصل بالنقابات لتتمكن من معرفة وتفعيل جميع الخدمات املذكورة أعاله.

حامية األرسة  ،الخدمات البلدية
وميكن لألمهات اللوايت لديهن عمل غري مستقر أو موسمي أو هن عاطالت عن العمل التقدم بطلب للحصول
عىل منحةاألمومة من الدولة و التي تدفعها املؤسسة الوطنية للضامن االجتامعي .INPS
وباإلضافة إىل ذلك  ،توفر البلديات املنح للعائالت ذات أفراد كثريين ،أي أنها توفر لهم املعونة االقتصادية
للعائالت التي لديها ما ال يقل عن  3أطفال أو أكرث.

ISEE

كيف تفعل؟

اتصل مبصلحة الخدمات االجتامعية يف بلدية اإلقامة  ،ويف هذه الحالة أيضً ا سيكون من الرضوري شهادة .ISEE
للقيام بـ  ISEEميكنك االتصال مبراكز املساعدة املالية (  )CAFمركز املساعدة املالية و الرضيبية
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حامية املرأة
يحق للنساء ضحايا العنف واالضطهاد واالستغالل اتخاذ تدابري الحامية االجتامعية  :تصدر الرشطة
لهم ترصيح إقامة خاص وميكن إدخالهن يف برامج املساعدة االجتامعية والحامية التي تنظمها الهيئات
العمومية أو الجمعيات واملنظامت الطوعية.
املواطنة األجنبية التي هي يف حالة حمل ال ميكن طردها من إيطاليا ؛ ويف هذه الحالة  ،يحق لها الحصول
عىل ترصيح إقامة للعالج الطبي (الحمل) يكون ساري املفعول من لحظة حصولها عىل شهادة الحمل
إىل غاية ستة أشهر بعد والدة الطفل.

كيف تفعل؟

من املمكن االتصال بالخدمات االجتامعية يف بلدية اإلقامة  ،ومبراكز
مكافحة العنف املوجودة يف منطقة فينيتو أو يف منازل اللجوء.

مواقع مفيدة
www.regione.veneto.it
منازل اللجوء

مراكز مكافحة
العنف

املراكز اإلستشارية
األرسية

معلومات عامة
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 ...للدراسة
للقارصين
16
سنوات

يف إيطاليا  ،هناك وجوب اإللتزام املدريس حتى يصل الطفل إىل  16عا ًما و وجوب االلتزام املهني حتى 18
عا ًما لجميع الشباب .وهذا يعني أنه حتى القارصين الذين ليس لديهم ترصيح إقامة لهم الحق  /الواجب
بااللتحاق باملدارس االلتزامية اإليطالية والوفاء بواجب االلتزام التعليمي يف املدارس العامة يف جميع
املستويات التعليمية.
القارصين يسجلون يف املدرسة من قبل الوالدين أو أولئك الذين ميارسون عليهم حق األبوة؛
يجب إدراجهم يف القسم املقابل وفقًا ألعامرهم  ،ما مل يقرر أعضاء مجلس هيئة التدريس خالف ذلك؛
ميكن التسجيل يف أي وقت من العام الدرايس مبارشة يف املدارس يف جميع املستويات التعليمية.

للبالغني
ميكن للبالغني حضور دورات اللغة اإليطالية أو الوصول إىل الخدمات املختلفة التي تقدمها ( CPIAمراكز
املحافظات لتعليم الكبار) والتي تنظم أيضا دورات دراسية مسائية للحصول عىل شهادة التعليم اإلعدادي.
إذا كانت لديكم الرشوط املطلوبة ميكنك الوصول إىل الدورات الجامعية عىل قدم املساواة مع الطالب
اإليطاليني .للتسجيل يف الجامعة  ،ومع ذلك  ،يجب أن تكون لديك شهادة معرتف بها يف إيطاليا.
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الشهادات التي تم الحصول عليها
يف الخارج

الوثائق الرسمية التي تثبت امتالك الشهادات يف البلد األم يجب أن تكون رشعية و مصادق
عليها لتعترب أصلية وصالحة يف إيطاليا.
إن التصديق ال ينتهي.
باإلضافة إىل إضفاء الصفة القانونية عىل الشهادة الدراسية  ،يُنصح بطلب السفارة  /القنصلية
اإليطالية عن “إعالن القيمة”.
“ إعالن القيمة” هو مستند رسمي مكتوب باإليطالية وبدون انتهاء  ،يقدم معلومات عن
مؤهالت تم الحصول عليها يف الخارج وعن قيمتها يف البلد الذي أصدرها ( مع رسمية أو ال
للمؤسسة التعليمية التي أصدرتها ،متطلبات الوصول للدورة الدراسية ذات الصلة  ،ومدة
الدورة  ،وما إىل ذلك).
يتم إصدار هذا اإلعالن من قبل السفارة  /القنصلية اإليطالية املختصة باملجال  ،أي األقرب
إىل مقر املؤسسة التعليمية حيث تم الحصول عىل الشهادة  ،وبتقديم الوثائق الالزمة.

إعلان
عن القيمة
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شهادة جامعية تم الحصول عليها
يف الخارج

بشكل عام  ،إن الشهادات الجامعية املكتسبة يف الخارج ليست لها قيمة قانونية يف إيطاليا.
ومع ذلك  ،ميكن للجامعات اإليطالية تقييم ما إذا كانت هذه الشهادات األجنبية لها نفس القيمة
مثل تلك اإليطالية.
ملعرفة ما إذا كان من املمكن استخدام الشهادة الجامعية يف إيطاليا  ،يجب تقديم الطلب إىل
مدير الجامعة اين تكون هناك قد تم تفعيل دورة دراسية مامثلة لتلك التي تم إتباعها يف الخارج.
قد يكون من الرضوري القيام ببعض االمتحانات التكميلية  -لتسوية الشهادات اإليطالية املقابلة.

الشهادات
األكادميية األجنبية

تكافئ الشهادات
األجنبية

 CPIAعناوين

CPIA CTP

مواقع مفيدة
www.venetoimmigrazione.it
www.istruzioneveneto.it
www.miur.gov.it
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 ...للحصول عىل رخصة
القيادة
للعمل يف كثري من األحيان يكون
من الرضوري الحصول عىل
رخصة قيادة.
للحصول عىل رخصة القيادة يف إيطاليا يجب عليك اجتياز إختبار نظري (باللغة اإليطالية) و آخر تطبيقي.

اإلختبار

للتحضري لالمتحانات يجب عليك االتصال بـمدرسة سياقة (مقابل دفع رسوم)  ،و يجب أن يكون بحوزتك
ترصيح إقامة و شهادة إقامة.
ميكن ملن لديه رخصة قيادة صادرة عن دولة أجنبية القيادة يف إيطاليا ملدة أقصاها سنة من تاريخ اإلقامة
يف إيطاليا ولكن يلزم أن يكون لديه رخصة القيادة األصلية مع الرتجمة الرسمية باللغة اإليطالية (أو رخصة
القيادة الدولية األصلية).
بعد مرور عام عىل الحصول عىل اإلقامة  ،يجب أن يتم تحويل رخصة القيادة بالذهاب إىل مصلحة
املركبات امليكانيكية املدنية (تحقق مام إذا كان بلد املنشأ من بني البلدان التي لها إتفاقية مع إيطاليا
لتحويل الرخصة) وإال يجب أن تأخذ رخصة القيادة يف إيطاليا  ،وإال ال ميكنك القيادة.

مواقع مفيدة
www.mit.gov.it

1
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أرقام مفيدة
BELLUNO  املكتب اإلقليمي ملحافظة- املحافظة
http://www.prefettura.it/belluno
املكتب الوحيد للهجرة
)Piazza Duomo, 38 – 32100 Belluno (Primo Piano
PADOVA  املكتب اإلقليمي ملحافظة- املحافظة
http://www.prefettura.it/padova/contenuti/Immigrazione-13228.htm
املكتب الوحيد للهجرة
Sede distaccata - Piazza Zanellato 19 (zona Stanga) - 35100 Padova
ROVIGO  املكتب اإلقليمي ملحافظة- املحافظة
http://www.prefettura.it/rovigo/contenuti/Immigrazione-13472.htm
املكتب الوحيد للهجرة
Sede distaccata - Via Oberdan n. 22 - 45100 Rovigo
TREVISO  املكتب اإلقليمي ملحافظة- املحافظة
http://www.prefettura.it/treviso
املكتب الوحيد للهجرة
Piazza dei Signori, 22 – 31100 Treviso
VENEZIA  املكتب اإلقليمي ملحافظة- املحافظة
http://www.prefettura.it/venezia
املكتب الوحيد للهجرة
via G. Mameli, 39 – Marghera Venezia
VERONA  املكتب اإلقليمي ملحافظة- املحافظة
http://www.prefettura.it/verona/contenuti/Immigrazione-13680.htm
املكتب الوحيد للهجرة
via Santa Maria Antica, 1 – 37121 Verona
VICENZA  املكتب اإلقليمي ملحافظة- املحافظة
http://www.prefettura.it/vicenza/contenuti/Immigrazione-13389.htm
املكتب الوحيد للهجرة
)Contrà Gazzolle, 10 - Vicenza (Piano Terra
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BELLUNO رشطة
Via Volontari della Libertà n.13
Belluno 32100
http://questure.poliziadistato.it/it/Belluno

PADOVA رشطة
Piazzetta G. Palatucci, 5
Padova 35123
http://questure.poliziadistato.it/padova

ROVIGO رشطة
Viale Tre Martiri, 40
Rovigo 45100
https://questure.poliziadistato.it/it/Rovigo

TREVISO رشطة
Piazza delle Istituzioni, 1 Edificio A
Treviso 31100
https://questure.poliziadistato.it/it/Treviso

VENEZIA رشطة
Sestiere di Santa Croce, 500
Venezia 30100
https://questure.poliziadistato.it/it/Venezia

PADOVA رشطة
Viale Mazzini n.213
Vicenza 36100
https://questure.poliziadistato.it/it/Vicenza

PADOVA رشطة
Lungadige Antonio Galtarossa, 11
Verona 37133
https://questure.poliziadistato.it/it/Verona

BELLUNO

PADOVA

ROVIGO

TREVISO

VENEZIA

VICENZA

VERONA

األرقام املستخدمة يف حالة الطوارئ
رجال الدرك
رشطة الدولة
طوارئ الطفولة
رجال املطافئ
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 املساعدة عىل الطريق116
 الرشطة الجبائية117
 لحالة الطوارئ الصحية- 	اإلسعافات األولية118
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