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بوابة الخدمات االجتماعية   
 

مقد  ماذا ي    
ي تدع PUA هي نافذة لتقديم الخدمات االجتماعية للمواطني         السكرتارية االجتماعية النر

ي اقليم
: الوظائف التاليةب تسىع للقيامو  5البلدية رقم  الدائرة المقيمي   ف   

  ترحب بالمواطني   وتستمع إل طلباتهم -
ي  تقدمها  البلدية   -          توفر المعلومات وتوجه المواطني   نحو نظام الخدمات ، سواء تلك النر
ي  تقدمها المنظمات األخرى الموجودة بشكل عام  ي  يقدمها  مكتب ال  ASL وكذلك اللنر  والنر

ي اإلقليم      
 او خاص ف 

تطلع مبدئيا  عىل حاجات المواطن الذي يريد الحصول عىل الخدمات بمساعدة  -
 مرشد اجتماعي 
 توجه المواطن إل الخدمات المطلوبة والمحتاج اليها -

 
 لمن موجهة

ي 
      5بلدية رقم ال الدائرة اقليملجميع األشخاص المقيمي   ف 

 
 اين يجب الذهاب
 .via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S مقر
Caterina della Rosa (  (Pigneto-Quadraro-Casilino-Gordiani  مناطق
 :ايام ومواعيد االستقبال

   17.00 - 15.00الخميس  13.00 - 9.00الثلثاء ، الخميس ، الجمعة 
الهاتف  06/51008525 - 06/51008451  

 
 مناطق) di viale Palmiro Togliatti, 983 presso il Municipio V مقر

Centocelle-Alessandrino-Quarticciolo-Tor Sapienza-La Rustica-Tor 
Tre Teste-Casetta Mistica-Omo-Centro Direzionale) 
 :ايام ومواعيد االستقبال

    0017. - 15.00الخميس  13.00 - 9.00االثني   والثلثاء والخميس 
 06/69607626 الهاتف   
 

-1- 

سكرتلرية االجتماعية  
 ال



جتماعية
حية وا

ص
ت 

خدما
 

 
 

  خدمات البلدية االجتماعية
 

 ماذا يقدم 
            الخدمات االجتماعية المقدمة من البلدية مقسمة ال مجاالت معينة

 
بالغي   لل :         دم استشارات ومشاري    ع العادة االندماج االجتماعي تق  

ي ظروف الضعف االجتماعي  :  للمسني   
          تقدم المساعدة والدعم لكبار السن ف 

افية وحماية ودعم: لالطفال واألس           تقدم المساعدة والدعم للوالدين. تؤدي وظائف اشر
ي    

        عند التقصث  من قبل الوالدينوبات مواجهة الصعاالطفال ف 
ي شبكة الخدمات االجتماعيتقدم المساعدة وال:  واإلعاقةلذوي االحتياجات الخاصة 

        ةتوجيه ف 

  
 لمن موجهة

ي 
          5البلدية رقم  الدائرة منطقة لجميع المقيمي   ف 

 
 
 اين يجب الذهاب    

PUA via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S. 
Caterina della Rosa (مناطق Pigneto-Quadraro-Casilino-Gordiani)  

من غث  موعد مسبق:  ايام ومواعيد االستقبال  
          7.001 – 15.00الخميس  13.00 - 9.00معة الثلثاء ، الخميس ، الج

 
 06/51008451 - 06/51008525 الهاتف

 
PUA viale Palmiro Togliatti, 983 presso il Municipio V (  مناطق
Centocelle-Alessandrino-Quarticciolo-Tor Sapienza-La Rustica- 
Tor Tre Teste-Casetta Mistica-Omo-Centro Direzionale) 

من غث  موعد مسبق:  ايام ومواعيد االستقبال  
          7.001 – 15.00الخميس  13.00 - 9.00معة الثلثاء ، الخميس ، الج

 06/69607626 الهاتف
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 بيت الصحة
 
 اين يجب الذهاب
 .via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S مقر 
Caterina della Rosa. 

 
ميقدماذا      

 بيت الصحة هو  بنية عامة ومركز مرجىعي إقليمي  لألنشطة االجتماعية والصحية ، يوفر  اهتمام خاص 
 باأل مراض المزمنة. 
ي سياق

 يقدم استجابة ملموسة وكفؤة ومناسبة للحتياجات الصحية المختلفة ويساعد ايضا ف 
 الوقاية وتعزيز الصحة. 
  
 االجراءات اإلدارية

    تسديد الخدمات موعد استلم االجراءات الساعة  13.00/8.30 االثني   واالربعاء -    
 الحضور  ال  يتطلب موعد  مسبق    
ي الخارج موعد استلم االجراءات الساعة  13.00/8.30 االثني   واالربعاء-    

    الخدمات ف 
 الحضور  ال  يتطلب موعد  مسبق      

   
 

ي و  المراض النادرةامنح وصفات غذائية للمصابي   بالداء البطن   
14.00/17.00الخميس من الساعة  -  8.30/13.00المواعيد: االربعاء من الساعة   

 الحضور ال يتطلب موعد مسبق 
 
وع العالج والرعاية  مشر

وع خاص بالمرض  ذوي اإلعاقات المعقدة الغث  متعاوني   . يهدف هذا  مشر
 . وع لتسهيل وتنظيم مسارهم الصحي والشخصي  المشر
 
800.894.336  : ي  التالي

 لتحديد  موعد  ، يرحر  االتصال بالمركز  عىل الرقم المجان 
 

16.00 – 8.30من االثنين الى الجمعة  المواعيد:  
17.00 -14.00االثنين والخميس   

جتماعية
حية وا

ص
ت 

خدما
 

 



COSA OFFRE - SEGUE---> -4- 
 

جتماعية
حية وا

ص
ت 

خدما
 

 

 
 

ي  ي التشخيص العالج 
 مسارات المساعدة ف 

 :  مسارات المساعدة واإلدارة الكاملة للمراض المزمنة. المسارات الحالية المتوفرة هي
 مرض السكري (1
 مرض االنسداد الرئوي المزمن (2
 مطلوب وصفة طبية من قبل الطبيب العام للحصول عىل هذه الخدمات. 

 
 (TAO) عالج فموي مضاد للتخث  
( ي 

 Poliambulatorio BRESADOLA Via G. Bresadola, 56  ف 
9.00/11.00 الخميس –الثلثاء  –االثني   المواعيد  ) 

  مراقبة العلج المضاد للتخثر عن طريق الفم.
 مطلوب وصفة طبية من قبل الطبيب العام للحصول عىل هذه الخدمة. 

 
 المواعيد:  األربعاء والجمعة 8.30 / 11.00

 
 عيادة االسعافات االولية للبالغي   
( ي 
  (Poliambulatorio SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14  ف 

عيادة الرعاية األولية هي الهيكل المخصص لتوفث  الخدمات الصحية االولية عىل مستوى الطب 
ها للمواطني    من سن 14 عاما عىل مستوى اإلقليم من خلل شبكة اطباء  ي يتم توفث  العام ، والنر
. يتم االستقبال السبت واالحد وأيام العطل الرسمية وما قبل الرسمية  عاميي  

 
14.00/19.00ايام ما قبل العطل الرسمية  –السبت واالحد  – 10.00/19.00المواعيد:   

                            -الحضور ال يتطلب موعد مسبق-         
 

 عيادة الرعاية االولية لالطفال
عيادة الرعاية األولية هي الهيكل المخصص لتوفث  الخدمات الصحية االولية بما يخص    
طب االطفال، تأمن للمواطني   من سن ال 0 لسن 14 عام عىل مستوى االقليم اختيار 
 طبيب اطفال من خلل شبكة اطباء االطفال مجانيا. 

يتم االستقبال السبت واالحد وايام العطل الرسمية وما قبل الرسمية. 
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14.00/19.00ايام ما قبل العطل الرسمية  –السبت واالحد  – 0.001/19.00المواعيد:   
                            -الحضور ال يتطلب موعد مسبق-         

 
 (UCP) وحدة الرعاية األولية
انها رابطة من االطباء العاميي   تقدم خدمات الرعاية االساسية وي  هدف هذا النشاط ال 
UCP مساعدة المرض  من قبل االطباء المنتمي   ال رابطة   
  الخدمات المقدمة: 
 فحوصات طبية عامة -

 وصفات طبية -
 مراجعات طبية خاصة -
 فحوصات تشخيصية -
 اصدار شهادات طبية -

 
 المواعيد: من االثني   ال الجمعة 19.00/10.00 – الحضور ال يتطلب موعد مسبق

 
 استمرارية خدمات الرعاية
( ي 
 Poliambulatorio SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14) (ex  ف 

Guardia Medica)  
  للحصول عىل موعد يرحر االتصال عىل الرقم 06570600

 المواعيد: من االثني   ال الجمعة من الساعة 20.00 ال الساعة 8.00 – السبت وايام العطل   
ي يوم العطلة التالي   

 ما قبل الرسمية من الساعة 10.00 ال الساعة 8.00 ف 
 
 اإلعفاء المالي السباب مرضية
 المواعيد: من االثني   ال الجمعة 12.00/8.30 – السبت 11.00/8.00 –
 الثلثاء 16.00/14.00 – الحضور ال يتطلب موعد مسبق

جتماعية
حية وا

ص
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خدما
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 الجمعيات التطوعية: 
 

 (جمعية ضد العنف واالضطهاد الجنسي  ASSOLEI) نافذة المرأة -
للمزيد من المعلومات والحجز يرحر االتصال عىل الرقم  9.00/12.30المواعيد: االربعاء   

366.3811787 
- ANED الجمعية الوطنية لغسيل الكىل وزراعتها 

  9.00/12.30المواعيد: االثني   

 
HOSPICE –  ةتلطيفيالالعناية  
(Hospice) SSN ي المراكز التابعة ل

  رعاية تلطيفية ف 
، االربعاء والجمعة  9.00/13.00المواعيد:  الحضور ال يتطلب موعد  –االثني  

  مسبق

 
R.S.A. 
ي السكنية و الشبه سكنية للشخاص الغث  قادرين عىل 

ي المبان 
قبول طلبات المراقبة والرعاية ف 

(RSA)  ي
 االكتفاء الذانر

 المواعيد: 13.00/9.00 االثني   واالربعاء والجمعة – الحضور ال يتطلب موعد مسبق
 

 مركز عالج اآلالم
هذا المركز يستجيب لطلبات علج اآلالم عند المرض  الذي يعانون من امراض مزمنة 
 واألورام الشطانية. 

 مطلوب وصفة طبية من قبل الطبيب العام للحصول عىل هذه الخدمة
 

 مركز جراجي متعدد التخصصات
يتكون المركز الجراحي من غرف عمليات يتم فيه إجراء عمليات جراحية و خدمات جراحية 
وعيادية اخرى من بينها: الجراحة العامة والجراحة التجميلية والعظمية واالوعية الدموية 
 والمسالك البولية. 
للحصول عىل هذه الخدمات ، يجب تقديم وصفة طبية من الطبيب العام أو طبيب 
األطفال. 
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 الحصول عىل الموافقة لإلنجاب بمتابعة طبية خارج االقليم
للحصول عىل المزيد من المعلومات و استلم وتسليم البيانات، يرحر اال تصال بمكتب 
 إدارة المقاطعة

 
ع باألعضاء  قبول التوكيل االرادي للتث 
للحصول عىل المزيد من المعلومات و استلم وتسليم البيانات، يرحر اال تصال بمكتب 
 إدارة المقاطعة

 
 مركز غسيل الكىل
  .U.O.C أمراض الكىل وغسيل الكىل - المركز المرجىعي اإلقليمي 

ي األيام الفردية      
ي األيام المزدوجة - 7.00 / 19.00 ف 

 يتم غسيل الكىل: 7.00 / 13.00 ف 
 
 التصوير التشخيصي 
( ي 

 Poliambulatorio BRESADOLA Via G. Bresadola, 56  ف 

 (لألشعة التقليدية والتصوير الشعاعي للثدي 
 األشعة التقليدية -

- TAC التصوير المقطىعي المحسوب 
 تصوير الثدي الشعاعي  -
 S-SCAN الرني   المغناطيسي القطاعي لألطراف -
 
للحصول عىل هذه الخدمات ، يجب تقديم وصفة طبية من الطبيب العام أو طبيب 
 األطفال

 
 (STP) عيادة لالجانب الموجودين بشكل مؤقت
(  Poliambulatorio SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14  في
 (الواعيد من االثني   إل الجمعة 9.00 / 12.30

 
ورية للمرض  او المتعرضي   لحوادث   اال سعافات العاجلة او الض 

 المواعيد: من االثني   ال الجمعة 12.00/8.30 - السبت 11.00/8.00 -
  الثلثاء 14.00/  16.00 - الحضور  ال  يتطلب موعد  مسبق 

 

جتماعية
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 عيادة متعددة التخصصات 
للحصول عىل الخدمات التالية ، يجب تقديم وصفة طبية من الطبيب العام او طبيب 
 االطفال

 
Casa della Salute S.CATERINA DELLA ROSA Via Nicolò 

Forteguerri, 4 
ي الفروع المتخصصة التالية: 

 يتم تقديم خدمات طبية  ف 

 التخدير -
 األوعية الدموية -
 أمراض القلب -
 الجراحة العامة والتجميلية -
 األمراض الجلدية -
 مرض السكري -
التشخيص بالموجات فوق  -
 الصوتية

 الغدد الصماء -
ي  -

يان   الطب الفث  
 أمراض الشيخوخة -
طب النساء  -
 والتوليد

ي  -  الطب الباطن 
 علم األعصاب -
 طب العيون -

 طب األسنان -
 جراحة العظام -
 طب األذن والحنجرة -
 أمراض الرئة -
م -  أمراض الروماتث  
جراحة المسالك البولية -

 
 

لعياداتا  
 
 

Poliambulatorio specialistico Casa della Salute S. CATERINA 
DELLA ROSA Via Nicolò Forteguerri, 4 
CASA DELLA SALUTE   انظر ال 

 
Poliambulatorio Specialistico BRESADOLA Via Giacomo 
Bresadola, 56 
ي  الفروع المتخصصة التالية: 

 يتم تقديم خدمات طبية ف 
 

  األوعية الدموية -
 أمراض القلب -
 الجراحة العامة -
 األمراض الجلدية -
التشخيص بالموجات فوق  -
 الصوتية

ي  -
يان   الطب الفث  

  أمراض الشيخوخة -
طب النساء  -
 والتوليد

ي  -  الطب الباطن 
  األعصاب

 طب العيون -
 

 

 طب األسنان -
 جراحة العظام -
 طب األذن والحنجرة -
جراحة المسالك البولية -



-14-  

 
 

Poliambulatorio Specialistico SAN FELICE Via degli Eucalipti, 
14 
 يتم تقديم خدمات طبية فب الفروع المتخصصة التالية: 

 أمراض القلب -
 الغدد الصماء -

 االعصاب -
 طب العيون -

 طب األسنان -
 جراحة العظام -

 طب األذن والحنجرة -
 جراحة المسالك البولية -

 
Poliambulatorio Specialistico LA RUSTICA Via della Rustica, 
218 
ي الفروع المتخصصة التالية: 

 يتم تقديم خدمات طبية ف 

 أمراض القلب -
 مرض السكري -
التشخيص  -
بالموجات فوق 
 الصوتية

 االمراض النسائية -
 طب العيون -
 جراحة العظام -
 طب األذن والحنجرة -

 المسالك البولية -

 
 

  نوافذ  متعددة الخدمات
 

  ماذا  تقدم
- CUP 
 محاسبة مالية والتحاليل الطبية -
 اإلعفاء المالي حسب الدخل السنوي -
 إعفاءات اإلعاقة المدنية -
 إعفاءات للمواطني   األجانب -
تعيي   رمز تحديد الهوية لألجانب  -
 (STP) الموجودين مؤقًتا

 
 
- ENI إصدار بطاقة 
ي الذين ال  ي االتحاد األورونر فقط لمواطن 
TEAM  يحملون بطاقة 
ي ظروف ضعف 

ي البلد  وف 
 والغث  مقيمي    ف 

 اجتماعي وعاطلي   عن العمل
 المساعدة االختيارية -
 اختيار وإلغاء الطبيب العام -

جتماعية
حية وا

ص
ت 

خدما
 

 

-9-
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جتماعية
حية وا

ص
ت 

خدما
 

 

 
 

 لمن موجه
ي  إقليم البلدية رقم 5. 

 لجميع األشخاص المقيمي   ف 
 

 اين يجب الذهاب

Casa della Salute S.CATERINA DELLA ROSA Via Nicolò 
Forteguerri, 4 
 المواعيد:  7.30 / 18.15 من االثني   إل الجمعة – 7.30 / 13.00 يوم السبت 
اختيار او الغاء الطبيب العام :  8.00 / 17.45 من االثني   إل الجمعة - 8.00 / 12.45 
 السبت

من االثني   إل الجمعة 16.00/  8.00بطاقة االعفاء المالي حسب الدخل السنوي:   

 
Poliambulatorio Specialistico BRESADOLA Via Giacomo 
Bresadola, 56 

استلم نتائج  17.50ال  17.15)من  12.00 / 7.45السبت  – 7.45/17.50من االثني   ال الجمعة 
 التحاليل ودفع مبالغ الكشفيات الطبية وخدمات اخرى يومية(

 
Poliambulatorio Specialistico SAN FELICE Via degli Eucalipti, 
14 
 المواعيد:  االثني   والثلثاء 7.45 / 17.30 - األربعاء والخميس والجمعة 7.45 / 12.30 - مغلق السبت

 
Poliambulatorio Specialistico LA RUSTICA Via della Rustica, 
218 

السبت  – 7.45/21.30الجمعة  – 7.45/17.30المواعيد: من االثني   ال الخميس 
 مغلق
80.33.33 ي  

يرحر االتصال عىل الرقم المجان   RECUP  للحجز عثر الهاتف   
 من 1 نوفمثر 2018 سيتغث  رقم RECUP ال  06.99.39
  : يمكنك أيًضا حجز الخدمات الصحية عىل الموقع التالي
https://www.salutelazio.it/ 

http://www.salutelazio.it/
-10-

http://www.salutelazio.it/
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 مراكز تحاليل الدم
 

 ماذا يقدم

 
 

الحضور ال يتطلب موعد    

يولوجية - النووية از - البولية - البكثر  جميع التحاليل التالية: الدم - الثر

موجه لمن  
ي لجميع المقيمي   وغث  

5 إقليم البلدية رقم المقيمي   ف   
 

 اين يجب الذهاب
Casa della Salute S.CATERINA DELLA ROSA Via Nicolò 
Forteguerri, 4 
 مواعيد سحب الدم:  7.30 / 11.00 من االثني   إل السبت
 مواعيد استلم النتائج:  8:00 / 6:00 من االثني   إل الجمعة - 8:00 / 13:00 يوم السبت

 
Poliambulatorio Specialistico SAN FELICE Via degli Eucalipti, 

14 
 مواعيد  سحب الدم:  7.45 / 9.30 من االثني   إل الجمعة
مواعيد استلم النتائج:  7.45 / 17.00 االثني   والثلثاء -7.45 / 12.30 األربعاء 
 والخميس والجمعة

 
Poliambulatorio Specialistico BRESADOLA Via Giacomo 

Bresadola, 56 
 مواعيد  سحب الدم:  7.45 / 9.30 من االثني   إل الجمعة
مواعيد استلم النتائج:  7.45 / 17.00 االثني   والثلثاء -7.45 / 12.30 األربعاء والخميس 
 والجمعة  

 
Poliambulatorio Specialistico LA RUSTICA Via della Rustica, 

218 
    إل السبتمن االثني    10.00/  7.45 مواعيد سحب الدم: 

 مواعيد استلم النتائج:  7.45 / 17.50 من االثني   إل الجمعة -7.45 / 12.00 يوم السبت    

جتماعية
حية وا

ص
ت 

خدما
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جتماعية
حية وا

ص
ت 

خدما
 

 

 
 

 عيادات التمريض
 
 

 ماذا تقدم
 األدوية - العلج عن طريق الحقن - استبدال قسطرة المثانة - الستوما - إلخ

 لمن موجه
ي منطقة البلدية رقم 5

 لجميع المقيمي   و الغث  مقيمي   ف 

اين يجب الذهاب   
Casa della Salute S.CATERINA DELLA ROSA Via Nicolò 
Forteguerri, 4 
 المواعيد:  من االثني   إل السبت 8.00 / 12.00

 
Poliambulatorio Specialistico SAN FELICE Via degli Eucalipti, 

14 
 المواعيد:    االثني   والجمعة 10:30 / 13:00 - االثني   والثلثاء والخميس 14.00 / 16.30

 
Poliambulatorio Specialistico “BRESADOLA Via Giacomo 

Bresadola, 56 
المواعيد:  من االثني   إل السبت 8.30 / 12.30 االثني   واألربعاء والجمعة 14.00 / 
16.00 

 
Poliambulatorio Specialistico LA RUSTICA Via della Rustica, 
218 
 المواعيد:  من االثني   إل الجمعة 8.30 / 12.30
 
 للحصول عىل هذه الخدمات ، يجب تقديم وصفة طبية من الطبيب العام أو طبيب األطفال
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  برامج الفحوصات الطبية
 

 ماذا تقدم 

 تصوير الثدي باألشعة
اوح أعمارهن بي   50-74 سنة ي تثر

  للوقاية من شطان الثدي للنساء اللوانر
Casa della Salute S.CATERINA DELLA ROSA Via N. Forteguerri, 4 
Poliambulatorio Specialistico BRESADOLA Via G. Bresadola, 56 

 
 مسحة عنق الرحم
اوح أعمارهم بي   25-64 سنة ي تثر

 للوقاية من شطان عنق الرحم للنساء اللوانر
 

 القولون والمستقيم
اوح أعمارهم بي   50-74 سنة  للوقاية من شطان القولون والمستقيم للمواطني   الذين تثر

 
Casa della Salute S.CATERINA DELLA ROSA Via N.Forteguerri, 4 
Poliambulatorio Specialistico SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14 
Poliambulatorio Specialistico LA RUSTICA Via della Rustica, 218 
Poliambulatorio Specialistico BRESADOLA Via G.Bresadola, 56 

 
 لمن موجه
ي اقليم البلدية رقم 5

 لجميع المقيمي   ف 
 

 اين يجب الذهاب
ي  800.405.051 من االثني   ال 

للحصول عىل معلومات يرحر االتصال عىل الرقم المجان 
 الجمعة من الساعة 08.00 ال الساعة 18.00

جتماعية
حية وا

ص
ت 

خدما
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جتماعية
حية وا

ص
ت 

خدما
 

 

 

 CAD - لية   الرعاية المث  
 
 

 ماذا يقدم
ي ، التثقيف الصحي ، عينات الدم. 

 التمريض ، إعادة التأهيل ، طبيب اخصان 

 لمن موجه
ي )جزئًيا أو كلًيا(، الغث  قادرين 

لية كل من ال يتمتع باالكتفاء الذانر يمكن الحصول عىل الرعاية المث  
ي هياكل االقليم بشكل مؤقت او دائم. 

 عىل السث  والذين ال يمكن نقلهم بالوسائل الموجودة ف 

 اين يجب الذهاب
Poliambulatorio Specialistico SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14  

لية  (CARE) الرقم: 06.414364  مركز الرعاية المث  
 

 كيفية المشاركة
بناء عىل طلب من طبيب الطب العام من خلل ملء االستمارات الموجودة عىل موقع 
كة باالضافة لتقييم الخدمة.   الشر

 

عي 
  الطب الشر

 
 ماذا يقدم
 شهادات طبية قانونية

 
 اين يجب الذهاب
Poliambulatorio Specialistico BRESADOLA Via G. Bresadola, 
56 
المواعيد: 12.00/9.00 من االثني   ال الجمعة – 17.30/14.30 الثلثاء والخميس – 
17.00/15.00 االثني   واالربعاء والجمعة – الحضور ال يتطلب موعد مسبق
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Poliambulatorio Specialistico SAN FELICE Via degli 
Eucalipti,14 
   المواعيد:  االثني   والخميس والجمعة 9.00 / 12.00- الحضور  ال  يتطلب موعد  مسبق 

 
 

االصطناعية والمنتجات منح المعدات  
 

 ماذا يقدم
 توفث  حامية و معينات. 

 
 اين يجب الذهاب
VIA CASILINA, 395 

 
  المواعيد:  االثني   واألربعاء والجمعة 8.30 / 12.00 - الحضور  ال  يتطلب موعد  مسبق

 توفث  خدمات سلس البول ومنتجات 
 امتصاصية

 

 ماذا يقدم
اشف وحفاضات والخ(  منتجات امتصاصية )شر

 
 اين يجب الذهاب
VIA CASILINA, 399 

 
 المواعيد:   االثني   واألربعاء والجمعة الساعة 8.30 / الساعة12.0يوم الخميس 14.30/ 

17.00 - الحضور ال يتطلب موعد مسبق -

جتماعية
حية وا

ص
ت 

خدما
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جتماعية
حية وا

ص
ت 

خدما
 

 

 اا

 المواطنو ن ذو و  االحتياجات الخاصة وقانون 
104/94 - L.68- للصم والبكم 

 
Via Bruno Rizzieri, 226 
ي  800.07.08.08 من االثني   ال الجمعة 13.00/10.00

 رقم السكرتارية المجان 
 
 

ة  الر عاية الصيدلية المباسر

 

 ماذا يقدم
، مواد لمرض     تسجيل األدوية الخاضعة لسجل ال   ASL إذن لألكسجي   السائل، مضخات األنسولي  

   السكري والتغذية. 
 

 اين يجب الذهاب

VIA CASILINA, 395 
 

المواعيد:  9.00 / 12.30 من االثني   إل الجمعة - 15.00 / 17.00 الثلثاء 
 والخميس - الحضور ال يتطلب موعد مسبق
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  مركز نهاري للمسني   الضعفاء
 

 ماذا يقدم
ي ويساعدهم عىل االستجابة 

ي الجزن 
 يستقبل بالمسني   الذين يعانون من مشاكل االكتفاء الذانر

 الحتياجاتهم االجتماعية ، واستعادة وحفظ قدراتهم العقلية والبدنية. 

 لمن موجه

ي تبلغ أعمارهن 60 سنة أو أكثر والرجال الذين يبلغون 
ي البلدية من النساء اللوانر

المقيمون ف 
ي ويحتاجون إل المساعدة اليومية. 

ي جزن 
ي حالة اكتفاء ذانر

 65 عاًما  ف 

 اين يجب الذهاب

 PUA ال مكتب ال 
 .di via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S مقر
Caterina della Rosa 
 ايام ومواعيد االستقبال:  
 الثلثاء ، الخميس ، الجمعة 9.00 - 13.00 الخميس 15.00 - 17.00
 
  di viale Palmiro Togliatti, 983 presso il Municipio V مقر

      ايام و مواعيد االستقبال:     
 االثني   والثلثاء والخميس 9.00 - 13.00 الخميس 15.00 – 17.00    
 

  مراكز نهارية لرعاية المصابي   بالزهايمر والخرف

 ماذا يقدم
برامج مخصصة لمساعدة ودعم وإعادة التأهيل للمرض  الذين يعانون من الخرف، باالضافة ال 
لي   خدمة النقل المث  

 لمن موجه
ي البلدية 

لألشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر أو أنواع أخرى من الخرف، والمقيمون ف 
 رقم خمسة. 

خدما
ت ا

سني   
لم
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خدما
ت ا

سني   
لم

              
 

 

 
 اين يجب الذهاب
PUA ي مكتب

  لمعرف قائمة المراكز يجب االتصال ف 
مقر  di via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S. 

Caterina della Rosa 
ايام ومواعيد االستقبال: الثلثاء والخميس والجمعة 9.00 /  13.00 الخميس 15.00   
17.00 / 

 
 di viale Palmiro Togliatti, 983 presso il Municipio V مقر
 
  ايام و ومواعيد االستقبال:  االثني    والثلثاء والخميس 9.00 /  13.00 الخميس 15.00 /  17.00

 

 اماكن لالقامة الصيفية

 
 ماذا يقدم
 البلدية تنظم اماكن وانشطة لقضاء العطلة الصيفية للمسني   

 
 لمن موجه
 
ي والبالغي   من العمر 60 عاما 

ي الكامل او الجزن 
للشخاص الذين يتمتعون باالكتفاء الذانر

ط السن واحد منهم  ي ان يمتلك شر
وجي   يكف  )النساء( و 65 عاما )الرجال( . )بالنسبة للمثر 

فقط(. االشخاص الذين يعانون من اعاقة بنسبة 70%  والبالغي   من العمر 45 عاما. اطفال 
 المسني   الذين يعانون من اعاقة والبالغي   من العمر اقل من 45 عاما. 

 
 اين يجب الذهاب
ي بلدية روما رقم 5

 ال مكتب االقامات والمراكز االجتماعية للمسني   ف 

viale Palmiro Togliatti 983 
 

 يرحر تقديم الطلب باتباع االعلن
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  دار لرعاية المسني   
 
 

 لمن موجه
ي او 

 للنساء البالغة 60 عاما و للرجال البالغون 65 عاما الذين يتعمتعون باالكتفاء الذانر
ي . 
 الجزن 

 
 اين يجب الذهاب

PUA ال مكتب ال 
 .di via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S مقر
Caterina della Rosa 
 ايام ومواعيد االستقبال: 
 الثلثاء ، الخميس ، الجمعة 9.00 - 13.00 الخميس 15.00 - 17.00

 
رمق  di viale Palmiro Togliatti, 983 presso il Municipio V    

 ايام ومواعيد االستقبال: 
 االثني   والثلثاء والخميس 9.00 - 13.00 الخميس 15.00 - 17.00
ي المنطقة ، يمكنك زيارة الموقع 

 للحصول عىل قائمة دور رعاية المسني   ف 
 www.comune.roma.it  
PUA او االتصال بمكتب ال  

 

  المراكز االجتماعية للمسني   
 

 ماذا يقدم
ي ذلك انشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية

ي دور رعاية المسني   يتم تنظيم انشطة مختلفة، بما ف 
 ف 

 لمن موجه
ي  منطقة الدائرة البلدية الخامسة والبالغي   من العمر 55 عاما وللشخاص الذين 

للمقيمي   ف 
 يعانون من اعاقة بنسبة 60% والبالغي   من العمر 44 عاما. 

خدما
ت ا

سني   
لم
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خدما
ت ا

سني   
لم

              
 

 

 
 

ي هذه الخدمة او 
للوصول ال اقص حد من االندماج االجتماعي يمكن تسجيل الزوج ف 

ي  من اعاقة. 
 المتساكن الغث  مسن والذي ال يعان 

 

 اين يجب الذهاب
ي حدود  الدائرة البلدية الخامسة

 ال مقر احدى المراكز الخاصة بالمسني   التالية المتوفرة ف 

 اسم المركز
 

Centro anziani Casilino 23 
Centro anziani Villa Gordiani 
Centro anziani De Magistris 
Centro anziani Teresa Frassinelli 
Centro anziani Isidoro di Carace 
Centro anziani Valente 
Centro anziani Alessandrino 
Centro anziani Casacalda 
Centro anziani Giorgio Morandi 
Centro anziani Frassini 
Centro anziani Lepetit 
Centro anziani Luigi Petroselli 
Centro anziani Nino Manfredi 
Centro anziani Sandro Pertini 
Centro anziani Michele Testa 
Centro anziani Vito Federici 

 العنوان
 

Via Ferraironi 94 
Via Prenestina 351 
Via de Magistris 21 
Via Isidoro di Carace s.n.c. 
Via di Porta Furba 
Via G.B. Valente 85 
Viale Alessandrino 310 
Via Casacalda 65 
Viale G. Morandi s.n.c. 
Via dei Frassini 
Via Lepetit 86 
Via Locorotondo s.n.c. 
Via Emilio Chiovenda s.n.c. 
Via degli Aceri 57 
Via De Pisis 1 
Via Casalbordino 31 

 
 

  مراكز المسني   وانشطة ابداعية
 

 ماذا يقدم
 تقدم البلدية مراكز لقضاء العطلة  وانشطة صيفية اخرى للمسني   . 
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 لمن موجه
 
ي البالغي   من العمر 60 عاما )بالنسبة 

ي الكامل او الجزن 
للشخاص الذين يتمتعون باالكتفاء الذانر

   .للنساء( و 65 عاما )بالنسبة للرجال(

ط السن احدهما  فقط) ي  ان يمتلك شر
وجي    يكف   (بالنسبة للمثر 

 االشخاص الذي يعانون من اعاقة بنسبة اعىل من 70% والبالغي   من العمر 45 عاما عىل االقل. 
 اطفال المسني    الذين يعانون من اعاقة والبالغي    من العمر  اقل من 45 عاما . 
 
 اين يجب الذهاب

ي روما
ي  الدائرة البلدية الخامسة ف 

 ال مكتب االقامات والمراكز االجتماعية للمسني   ف 

viale Palmiro Togliatti 983 

 
 يرحر تقديم الطلب باتباع االعلن

 

SAISA -    لية للمنسني   المساعة المث  
 

 ماذا يقدم
 هدفها المحافظة واسثر جاع المهارات النفسية للمسني   باالضافة ال: 
ل ي المث  

 السماح لهم بالبقاء ف 
ة طويلة ي المستشف  لفثر

 تجنب البقاء ف 
 استعادة وتعزيز القدرات المتبقية
 تقديم مساعدة للعائلت

 
 لمن موجه
ي اقليم البلدية. 

 للنساء البالغات 60 عاما عىل االقل والرجال البالغي   65 عاما والمقيمي   ف 

 اين يجب الذهاب
 
انظر الى الصفحة رقم  1   PUA   الى مكاتب ال

خدما
ت ا

سني   
لم
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خدما
ت ا

سني   
لم

              
 

 

 
 

 الرعاية بعد الخروج من المستشف  
 

 ماذا يقدم
ي البلدية والخارجي   من المستشفيات 

 هذه الخدمة موجهة للبالغي     وللمسني   المقيمي   ف 
ي روما، والمصابي    بامراض تعطل نشاطهم مؤقتا ويعانون من ظروف 

ي  مراكز الرعاية ف 
 او  ف 

 اجتماعية سيئة مع نقص الدعم اال جتماعي . 
لية اجتماعية وصحية لمدة 60 يوم فقط.   تقدم دعما  ومساعدة مث  

 
 لمن موجه
لي .   للمرض  المقبلي    عىل الخروج من المستشفيات وبحاجة لدعم مث  

 منى يجب تقديم الطلب
 اسبوعا  قبل الخروج من المشف  عىل االقل برعاية المركز او المشف  الموجودين به. 

 اين يجب الذهاب
 يجب الذهاب ال المستشف  الموجود به المريض. 

 

HOSPICE 
 

 ماذا يقدم
لية للشخاص الذين ال يتمتعو ن  لية او شبه المث   تستقبل طلبات المساعدة والرعاية المث  
(RSA) ي

  باالكتفاء الذانر

(Hospice) SSN ي المراكز التابعة بال
  مساعدة ملطفة ف 

 اين يجب الذهاب
Casa della Salute S.CATERINA DELLA ROSA Via N. Forteguerri, 4  

  المواعيد: 13.00/9.00  االثني   واالربعاء والجمعة -الحضور  ال  يتطلب موعد  مسبق 
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ي 
ي النفقات للمرض  الموجودين ف 

المشاركة ف 
(RSA) مساكن المساعدة الصحية  

 ماذا يقدم
 الخدمة توفر تقاسم النفقات المتعلقة فقط بقسط االقامة الليلية  من قبل المرض  الموجو دين  
ي مراكز الرعاية الصحية R.S.Aعىل مدار 24 ساعة يوميا وتقوم بدفع الرسوم بشكل مباشر 

     ف 

 للمركز. 

 لمن موجه
ي مع دخل سنوي ISEE ال يتجاوز ال

 للمقيمي   الذين ال يتمتعون باالكتفاء الذانر

  € 20.000,00  

 
 

 اين يجب الذهاب
RSA ي مكتب ال  

ي النفقات ف 
يجب تقديم طلب المشكاركة ف    

 

ي لالشخاص بال  مأوى
   التسجيل السكن 

       ميقدماذا 

 
ي   ي تسمح بالتسجيل كعنوان سكن  ي جميع البلديات النر

هذه الخدمة متوفرة ف 
ي  مقبول

ي غث  حقيفر
اض    Via Modesta Valenti وهو عبارة عن عنوان افثر

ط للحوصول عىل الجنسية وحق التصويت وإمكانية الحصول عىل  عىل كشر
ائب والوظائف والخدمات.   وثائق اثبات الشخصية وسجلت المدنية والض 

 

 

خدما
ت ا

سني   
لم
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 لمن موجه
 لالشخاص بال مأوى الموجودين بشكل مستقر بالبلد وبدون سكن. 

 اين يجب الذهاب

PUA   ال مكتب اىل
 .di via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S مقر
Caterina della Rosa 
 ايام ومواعيد االستقبال:
 الثالثاء، الخميس والجمعة 9.00 -13.00 الخميس 17.00-15.00

 
  di viale Palmiro Togliatti, 983 presso il Municipio V مقر
 ايام ومواعيد االستقبال: 
، الثالثاء والخميس 9.00-13.00 الخميس 17.00-15.00 ن  االثني 

 
 

  المائدة المجانية واالستقبال الليل  

 ماذا يقدم

   المطاعم 
إصدار موافقة الستهالك الوجبات )الغداء / العشاء( ، و / أو النوم فن

 االجتماعية و / أو مراكز االستقبال التابعة لروما كابيتال  . 

 لمن موجه

   ظروف هشاشة اجتماعية 
ن  بال مأوى و / أو األشخاص الذين يعيشون فن للمواطني 

 واقتصادية حادة. 

 اين يجب الذهاب
PUA  ال مكتب ال 

خدما
ت ا

سني   
لم
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 سن فوق واألطفال للبالغي    تطعيم مركز 
 العامي   

 ماذا يقدم

ن  واألطفال الذي تزيد أعمارهم عن 24 شهًرا  يمكن إجراء اللقاحات اإللزامية والموىص بها للبالغي 
ن  المولودين بعد عام 1984 يجب       ، لطلب موعد او عرض تاري    خ اللقاحات السابقة للمواطني 

   الذهاب ال نوافذ الCUP او االتصال عل الرقم 51006666 06

 اين يجب الذهاب

VIA TELESE, 80 
ن  إل الجمعة و 14.00 / 16.00 الثالثاء والخميس  المواعيد :  8.30 / 11.30 من االثني 
Poliambulatorio Specialistico SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14  
ن  إل السبت ، ومن الساعة 14.00/ 16.30 أيام الثالثاء  المواعيد:  8.30 / 12.10 من االثني 
 والخميس

 
 

 االعاقة عند البالغي   
 

 ماذا يقدم

ن  ما فوق ال 18 عاما  خدمات صحية اجتماعية للوقاية، وتحديد و احتواء االعاقة للمواطني 
 الذين يعانون من االمراض الحركية العصبية واالعاقة العصبية. 

 
 لمن موجه
ن من العمر 18 سنة.  البالغي 

ت البالغي   
خدما
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 اين يجب الذهاب
VIA CASILINA, 395 
ن  إل الجمعة -15.00 /17.00 الثالثاء والخميس - المواعيد: 9:00 / 12:00 من االثني 

 الحضور ال يتطلب موعد مسبق 
 

Poliambulatorio Specialistico SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14  
ن  إل الجمعة - الحضور ال يتطلب موعد مسبق   المواعيد: 9:00 / 13.00 من االثني 

 
 

  مركز الصحة العقلية

 
 ماذا يقدم
تتناول هذه الخدمة معالجة المشاكل الصحية والنفسية واالجتماعية المتعلقة باالضطرابات 
 النفسية. 

 لمن موجه

ن من العمر 18 سنة.   البالغي 
 

 اين يجب الذهاب
VIA CASILINA, 395 
ن  إل الجمعة- 14.00/8.00 يوم السبت  المواعيد: 20.00/9.00 من االثني 
  الحضور ال يتطلب موعد مسبق

 
Poliambulatorio Specialistico SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14  

ن  إل الجمعة- 14.00/8.00 يوم السبت  المواعيد: 20.00/9.00 من االثني 
  الحضور ال يتطلب موعد مسبق

ت البالغي   
خدما
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SER.D خدمات للمصابي    باإلدمان  

 ماذا يقدم
 الوقاية والعالج وإعادة التأهيل لمراحل االدمان من المواد المخدرة والغي   مخدرة. 

 لمن موجه
   دائرة البلدية رقم 5. 

ن  فن   لجميع المقيمي 
 

 اين يجب الذهاب
VIA CASILINA, 397 
ن  والثالثاء واألربعاء والجمعة 8.15 / 13.15 - 15.00 / 18.30 - الخميس  المواعيد: االثني 

8:15 / 12.30 - 15.00 / 18.30 يوم السبت 8.15 / 12.30 )ايام االحد بالتناوب مع       
  )  Asl Roma2 االخرى التابعة لل Sert مراكز ال  

 

HOSPICE 

 
 انظر اىل الصفحة 22

 

  المائدة المجانية واالستقبال الليل  

 

 انظر اىل الصفحة 24
 

    
   النفقات المالية للمرض   الموجودين ف 

المشاركة ف 
(RSA)مساكن المساعدة الصحية  

 
 انظر اىل الصفحة 23

ت 
خدما

ا
لبالغي   
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  مراكز صباحية للمصابي    بالزهايمر      
 

 انظر اىل الصفحة 17
 

   لالشخاص بال مأوى
  التسجيل السكن 

 

لغي    انظر اىل الصفحة 23 ت البا
خدما
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  التبن 

   ماذا يقدم 
 GOA   

ن  االنضمام فن ن  بالتبنن   الوطنن   او الدول  . يجب عىل الزوجي  ن  الراغبي    مرافقة الزوجي 
ن عىل                    . تتم المشاركة بعد القيام بمقابلتي   

مع سابق حجز هاتفن    (رابطة لتوجيه التبنن  )
  مسار تبنن  الطفل           يتبع ويؤيد االرسة يقودهما طبيب نفس  ومرشد اجتماع   يوما  15بعد 

فن  
اف عليهم.           واندماجه باالرسة الجديدة واالرسر  

لمن موجه             
ن  منذ مدة 3 سنوات عىل االقل مع سابق اثبات لذلك         ن  او لالشخاص المتساكني  وجي  ن للمي 

GOA ويرغبون بتبنن   طفل قارص بعد انضمامهم ال مجموعة  

 وقد حصلوا عىل الشهادة الن    يجب تقديمها لمحكمة القارصين لال طالع عىل التبنن   المتوفر . 
 اين يجب الذهاب
 ال مركز البلدية للتبنن  والحضانة -
Viale Manzoni, 16 
ن  إل الجمعة من الساعة 9:00 إل 13:00) 06.68806880  (من اإلثني 

موعد مسبقرجى حجز ي  Goa لمقابلة 
 مكتب السكرتارية للتبنن   -
Via S. Benedetto del Tronto 
 (الثالثاء والجمعة 9.00 - 13.00) 06.41436333
-  Santoni للحصول عىل المعلومات يرجى  التوجه ال الدكتورة  والمرشدة االجتماعية 
06.69607645 

giuseppina.santoni@comune.roma.it 

 الحضانة العائلية
 

 ماذا يقدم

  ارسهم من صعوبات شديدة  او أزمة مؤقتة وهم 
خدمة متوفرة لالطفال القارصين الذي تعانن

.  
 بحاجة ال دعم وإغاثة. الحضانة يمكن ان تكون بشكل مستمر او جزن 

فال ت واالط
ال
ت العائ

خدما
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 لمن موجه
   
 للعائالت مع او بدون اطفال او لالشخاص الذين هم عىل استعداد الستقبال االطفال ودعمهم فن
 الصعوبات. 

 اين يجب الذهاب
 انظر اىل التبن   

 
 

 سن فوق واألطفال للبالغي    تطعيم مركز 
 العامي   

 انظر اىل الصفحة 25
 
 

حماية الصحة العقلية وإعادة تأهيل 
(TSMREE)النمو  

 
 ماذا يقدم
الوقاية والتشخيص والعالج وإعادة التأهيل من االضطرابات العصبية والنفسية العصبية 
ن  الذين يعانون من اضطرابات  لالشخاص من عمر 0 ال 18 عاما باالضافة لالطفال والمراهقي 
 النمو.

موجهلمن   
   دائرة البلدية رقم 5.

ن  فن ن  من 0 ل 18 عاما والمقيمي  ن  البالغي   لالطفال والمراهقي 
 

 اين يجب الذهاب
VIA CASILINA, 395 
ن  إل الجمعة 8.00 / 13.00 - الحضور ال يتطلب موعد  مسبق  المواعيد: من االثني 

 
Poliambulatorio Specialistico SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14  
ن  إل الخميس 9.00 / 12.00 - الحضور ال يتطلب موعد  المواعيد: من االثني 

فال ت واالط
ال
لعائ ت ا

خدما
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  نافذة استماع المرأة
 
 

  انظر اىل الصفحة 6
 
 

 مراكز ترفيهية، مراكز لتجمع الشباب 
 ومراكز ثقافية
 

مماذا يقد  
   اقليمية ترحب مجانيا بالقارصين وتوفر لهم انشطة اجتماعية وتعليمية 

انها عبارة عن مبانن
 وثقافية وترفيهية. 

 لمن موجه
ن  من 0 ل 18 عاما .  ن  البالغي   للقارصين والمراهقي 

 

 اين يجب الذهاب
 ال المقرات البلدية التالية: 

 

 
مراكز ترفيهية - للقارصين البالغي    من 
3 اىل 12 عاما )الخدمة تشمل ايضا 
 المعاقي   (

Piazza dei Mirti 30 
Via Policastro 34 
Via Molfetta 30 

 
 
 

مراكز تجمع الشباب - للقارصين 
 البالغي    من 11 ل 18 عاما

Via dei Sesami 20 
Viale Irpinia 50 
Viale Morandi 98 
Via De Magistris 19 

فال ت واالط
ال
ت العائ

خدما
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 La Rustica مركز نهاري للقارصين  
 
 

 مراكز ثقافية

Via Naide 116 
 
 

سنوات   Via Alberto da من 6 – 3
Giussano 58 

سنة  ) من 18 – 6 ن  ايضا يشمل المعاقي  ) Via 
Collatina 286 

 

 مراكز لالستشارات العائلية واللقاحات لالطفال تحت 
 سن العامي   

 
 ماذا يقدم
حماية صحة النساء واألطفال واألرس من خالل الوقاية والتوعية والمساعدة االجتماعية 
 والنشاطات الطبية والنفسية. اللقحات اإللزامية والموىص بها من عمر 0 إل 24 شهرا  .

 
ين يجب الذهابا

VIA CASILINA , 711 
 – Villa De Sanctis :مناطق)
Torpignattara - Casilino 23 - 
Quadraro vecchio) 

 
VIA MANFREDONIA, 43 
( منطقة  Quarticciolo) 

 
VIA HERBERT SPENCER, 282 
 – Via G.Battista Valente :مناطق)
Via A. Bullicante lato six) 

P.ZZA DEI CONDOTTIERI, 34 
 Via A.Bullicante – P.le :مناطق)
Prenestino) 

 
VIA DELLE RESEDE, 1 
 (Centocelle منطقة)

 
VIA DI TOR CERVARA, 307 

 (Tor Cervara:منطقة)

فال ت واالط
ال
ئ ت العا

خدما
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   لالشخاص بال مأوى
  التسجيل السكن 

 

 انظر اىل الصفحة 23
 
 

  الحصول  عل موافقة لإلنجاب بمساعدة طبية
 

 انظر اىل الصفحة 7
‘

ت 
خدما

فال ت واالط
ال
العائ
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 العجز الخطي   جدا            
 

 ماذا يقدم
  
 ،   

ن  و لالشخاص الغي   قادرين عىل االكتفاء الذان  ن  والمسني  مساهمة اقتصادية للقارصين والبالغي 
ك 26 سبتميى  2016 ، والذي  ة  للغاية بموجب المرسوم الوزاري المشي     ظروف إعاقة خطي 

فن
   الشكل التال  :

 يمكن منحه فن
  مبلغ رعاية شهري قدره 800.00 يورو ، أو بدالً  من ذلك -
 مساهمة مالية للقريب الذي يقدم الرعاية االرسية بمبلغ 700,00 يورو شهريا -

 

 لمن موجه

ة جدا     ظروف اعاقة خطي 
    فن

ن  الغي   قادرين عىل االكتفاء الذان  ن  والمسني  للقارصين والبالغي 
ك 26 سبتميى  2016  بموجب المرسوم الوزاري المشي 

ين يجب الذهابا  
PUA   ال مكاتب ال 
 .via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S مقر
Caterina della Rosa 
 ايام ومواعيد االستقبال:
 الثالثاء ، الخميس ، الجمعة 9.00 - 13.00 الخميس 15.00 - 17.00

 
  viale Palmiro Togliatti, 983 presso il Municipio V مقر
 ايام ومواعيد االستقبال:
ن  والثالثاء والخميس 9.00 - 13.00 الخميس 15.00 - 17.00  االثني 

 
 

االحتياجات الخاصة و ن ذو و البالغ  
 

انظر اىل الصفحة 25

صة واالعاقة 
 خدمات ذوي االحتياجات الخا
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 ملصق لموقف سيارة 
ذو ي االحتياجات  
 الخاصة

 لمن موجه
ن  الذين يعانون من إعاقات حركية مؤقتة أو دائمة و   يمكن تقديم الطلب من قبل المواطني 
   حركة المرور عىل الطرق.

   دائرة البلدية رقم 5 ، بعد ان يتم منحهم تسهيالت فن
 يعيشون فن

 

ين يجب الذهابا  

 مكتب الملصقات -
Via Prenestina 510 - Tel. 06.69607388 

ن  ، الثالثاء ، الخميس 9.00 - 12.30 ؛ الثالثاء والخميس 14.30 - 15.30  االثني 
- URP Via di Torre Annunziata, 1 tel. 06.69606336  
ن  إل الجمعة 8.30 - 12.00  من االثني 
 الثالثاء والخميس من 16:00-14:00

 
 
 
 

حماية الصحة العقلية وإعادة تأهيل  
(TSMREE)  النمو  

 

 انظر اىل الصفحة 30
 
 
 

 العالج مع الرعاية
 

 انظر اىل الصفحة 5

صة واالعاقة 
 خدمات ذوي االحتياجات الخا
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  مكان لموقف السيارة الشخصية

 
 ماذا يقدم
ن  ذوي اإلعاقة الذين يحملون بطاقة  مكان لموقف السيارة الشخصية هو حق للمواطني 
L.104/92 art.3 comma 3االعاقة وشهادة طبية تثب العجز الخطي   بموجب القانون    

 باالضافة للرخصة الخاصة والسيارة المعدلة .
   حاالت ذات 

كما يمكن منحه لفئات معينة من األشخاص ذوي اإلعاقات الشديدة ، فن
  أهمية اجتماعية معينة(من مجلس المدينة رقم bis 47/2009/ المادة 11)
طة المحلية  يشمل منح هذا الموقف المزيد من خدمات البلدية )الخدمات االجتماعية والشر
ASL والوحدة التنظيمية التقنية( وكذلك الخدمات الطبية القانونية المحلية التابعة لل   
 .المتخصصة محليا
 

ين يجب الذهابا  
 مكتب الملصقات -
Via Prenestina 510 - Tel. 06.69607388 

ن  ، الثالثاء ، الخميس 9.00 - 12.30 ؛ الثالثاء والخميس14.30-15.30  االثني 
- URP Via di Torre Annunziata, 1 tel. 06.69606336  
ن  إل الجمعة 8.30 - 12.00  من االثني 
 الثالثاء والخميس من 14:00 إل 16:00

 
  تقاسم النفقات واالنشطة إلعادة التأهيل الصح  
 
 

 ماذا يقدم
 

تقاسم تكاليف االقامة الليلية للخضوع النشطة اعادة التأهيل المقدمة عىل شكل سكنن   او شبه 
ة.     الصحية. يتم تسديد التكاليف المحسوبة ال المركز الصح   مبارسر

   المبانن
 سكنن   فن

صة واالعاقة 
 خدمات ذوي االحتياجات الخا
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 لمن موجه
ن  ذوي اإلعاقة مع دخل سنوي عائىل   ISEE ال يتجاوز ال               للمواطني 

  20.000,00 € والمحسو ب بتطبيق القانون المرجع   المحدد . 
 

ين يجب الذهابا   

Rsa   ال مكتب ال 
  Via dell'Acqua Bulicante, 28 su مقر

Tel. 06.69606642 موعد لحجز   

   Viale Palmiro Togliatti, 983 مقر
5 رقم البلدية مبنن  فن  Tel. 

06.69607659 
 
 
 
 
 
 

   
 مراكز نهارية وخدمات أخرى للتنشئة االجتماعية ف 
 أوقات الفراغ لألشخاص ذوي اإلعاقة

 ماذا يقدم 
تهدف مراكز الرعاية النهارية لذوي اإلعاقات المتوسطة والنوادي االجتماعية لذوي االعاقات 
ن   وتعزيز درجة االستقاللية واالكتفاء الذان    ها من المشاري    ع االخرى إل تحسي  الخفيفة وغي 
ن  ،باالضافة لتسهيل التنشئة االجتماعية والمساهمة فن  إغاثة أرسهم.  لألشخاص المعاقي 

 لمن موجه
   البلدية. 

   اراىصن
ن  فن ن  ذوي اإلعاقة المقيمي   للمواطني 

صة واالعاقة 
 خدمات ذوي االحتياجات الخا
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ين يجب الذهابا  

PUA الى مكاتب ال 
 Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S. Caterina مقر
della Rosa  مواعيد االستقبال: الثالثاء ، الخميس ، الجمعة 9.00 - 13.00 الخميس
17.00 - 15.00 

 
مقر   viale Palmiro Togliatti, 983 presso il Municipio V 

ن  والثالثاء والخميس 9.00 - 13.00 الخميس 15.00 - 17.00  مواعيد االستقبال: االثني 

 

لية لألشخاص ذوي اإلعاقة   مساعدة ورعاية مي  
SAISH 

  ماذا يقدم

 
  "خدمة استقالل واندماج الشخص المعاق" -SAISH- ه   خدمة للمساعدة االجتماعية 
ن  الخدمات االجتماعية للبلدية   لألشخاص ذوي اإلعاقة الن    تتحقق من خالل العمل المنسق بي 

.ASL ال   
  والخدمات الصحية فن

 لمن موجه
ن  ، الذين لم يتجاوز و ا 60 عاما بالنسبة للنساء و 65 عاما بالنسبة  إل االشخاص المعاقي 
ف بها art. 3 co. 3 104/92للرجال ،   وهم يعانون حالة من اإلعاقة الشديدة المعي 
   دائم وخطي   وغي   قادرين عىل القيام 

   حالة عدم استقالل ذان 
بموجب القانون وهم فن

بالوظائف األساسية المعيشية، والن    ال يمكن التغلب عليها عن طريق الوسائل التقنية. يمكن 
 تقديم الخدمة بشكل مبارسر  اوغي   مبارسر . 

 
ين يجب الذهابا  

PUA   ال مكتب الى

صة واالعاقة 
 خدمات ذوي االحتياجات الخا
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  حاال
ت الطوارئتوفي  السكن ف   

 
 

 ماذا يقدم
خدمة مالية مؤقتة )مدتها 4 سنوات فقط(، تهدف لتسديد جزء من اإليجار يتم اعطاؤه 
للمستأجر. يتم تحديد مدى التدخل من خالل تقييم لجنة خاصة تقوم باالطالع عىل الظروف 
 االقتصادية للمستخدم ونسبة توافر المال. 

 

 لمن موجه

   منطقة البلدية ،او لمن 
ن  أو لمن كان لديهم اخر إقامة مسجلة فن ن  المقيمي  لجميع المواطني 

 خضعوا إلخالء بيوتهم من قبل السلطة التنفيذية ولديهم حاليا عقد إيجار جديد مسجل نظاميا.
 

ين يجب الذهابا  
PUA   ال مكاتب الى
 .via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S مقر
Caterina della Rosa 
 مواعيد االستقبال:
 الثالثاء ، الخميس ، الجمعة 9.00 - 13.00 الخميس 15.00 - 17.00

 
  viale Palmiro Togliatti, 983 presso il Municipio V مقر
 مواعيد االستقبال:
ن  والثالثاء والخميس 9.00 - 13.00 الخميس 15.00 - 17.00  االثني 

ت 
خدما

ا
ساعدة المالية

لم
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REI -  مساعدة مالية لمكافحة الفقر  
 

 ماذا يقدم

 المساعدة المالية (REI) هو اإلجراء الوطنن   الوحيد لمكافحة الفقر ومكافحة االستبعاد 
  االجتماع   المدعم من قبل وزارة العمل والسياسات االجتماعية 
ونية   ويشمل هذا اإلجراء فائدة اقتصادية يتم دفعها شهريا لألرس من خالل بطاقة إلكي 
وع عىل الصعيد الشخص   لالندماج االجتماع   والمهنن    (Carta REI) باالضافة ال مشر
  المقدم من قبل الخدمات االجتماعية التابعة للبلدية. 

 لمن موجه
 يجب عىل االرس ة تقديم كل ما يىل  : 
 دخل سنوي ISEE صالح وال يتجاوز ال 6 االف يورو  -
-  ISRE قيمة ال   
   من الزيادات) -

 ( مؤرسر  الدخل ISEE، اي ال ISR مقسوما عىل مقياس التكافؤ ، الصافن
 والذي ال يتجاوز 3 آالف يورو

 قيمة الممتلكات العقارية ، المختلفة عن البيت ، ال تتجاوز 20 ألف يورو -
قيمة الممتلكات المنقولة )الودائع والحسابات الجارية( يجب ان ال تتجاوز 10 االف يورو  -
ن  و6 االف يورو للشخص الواحد(  )مخفضة ال 8 االف يورو للزوجي 

وري ان يكون كل فرد من العائلة      للحصول عىل بطاقة REI من الضن
-  (NASpI) ن  يتلف   ال    اجتماع  للعمل تأمي 

ارادية.  غي   السباب البطالة عن دعم اخر اي او  
  اخر  ا دراجة قد تم تسجيله او سيارة يمتلك ال ان -

شهر قبل تقديم الطلب  24ألول مرة فن
ي االحتياجات الخاصة الن   لديها تخفيضات )باستثناء سيارات او دراجات االشخاص ذو 

يبية(  رصن
- (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005)  تسلية قوارب او سفن يمتلك ال

ت 
خدما

ا
ساعدة المالية

لم
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الذهابين يجب ا  

ومقر   viale Palmiro Togliatti 983 خمسة رقم البلدية مقر ال  

    
: التالية المواعيد فن via dell’Acqua Bulicante 28 bis 

ن    17.00-15.00,الثالثاء والخميس 13.00-9.00والخميس  والثالثاء االثني 

 
 
 

ت 
خدما

ا
ساعدة المالية

لم
            

 



-42-  

 

S.O.S.   لتنفيذية االجتماعيةا المكاتب 

 ماذا يقدم
   امركز  توفر هذه الخدمة

  قسم السياسات االجتماعية والصحية ويعمل فن
لالتصاالت يقع فن

 .  هذه المكاتب اكير من مائة عامل اجتماع 

طريق فرقة الطرق الن   تقوم  مركز االتصاالت او عنبيتم التدخل اما عن طريق االبالغ 
  المدينة. 

 بالمراقبة المستمرة فن
.ASL ن وبيوت الراحة وال  والمحكمة بالبلدية الخدمة هذه ترتبط  والمدارس  ودور رعاية المسني    

 
 االنشطة
 تقييم الطلبات عيى االتصاالت -
 الدعم عيى الهاتف -
 التوجيه والمعلومات -
االجتماعيةتنسيق االنشطة المتعلقة بالطوارئ  -  
عنها المبلغ الحالة ال الطريق وحدة ارسال -  
رسمية والغي   الرسمية والشبكة اإلقليمية الخدمات تفعيل -  
 ادارة قاعدة البيانات -
الخدمات االجتماعية والصحية ذات الصلة تفعيل حن   المؤقتة المسؤولية تول   -  
مراكز صحية اخرى المستشفن او  ال النقل: الحالة الحتياجات وفقا محددة خدمات -

ن او منازل )مثل د ها من احتياجات اخرى. ا لرعايةور رعاية المسني  لقارصين( وغي   
 
 

 لمن موجه
اجتماع  شديد، مثل االشخاص  ضعف من يعانون الذي االشخاص لجميع متوفرة الخدمة هذه

ن بذوي  هم.  مأوى بال  واالمهات مع اطفال قارصين او للقارصين الغي  مصحوبي   

دا  ج
في    ضع

ت س
للم ت 

ما د خ
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 اين يجب الذهاب
   عيى  الخدمة هذه من االستفادة يمكن -

لمكاتب لمركز االتصاالت التابع ب االتصال الهاتفن
 التنفيذية االجتماعية. 

ساعة عىل مدار السنة 24 مفتوحة الخدمة -  
الخدمة هذه الستخدام معينة رسمية متطلبات توجد ال -  
 الخدمة مجانية -

 
ساعة عل مدار  24 مفتوحة – 22.00.44.800: االجتماعية التنفيذية المكاتب

السنة

جدا 
ضعفي   

ست
ت للم

خدما
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 التحديثات
 
 

 التاري    خ

 الموضوع

2018 اوكتوبر 15  
 

ال  هاتف رقم و خمسة رقم البلدية مناطق 2 الصفحة
PUA 
 URP  اضافة 36و 35الصفحة رقم   
Torre Annunziata 

اضافة المكاتب التنفيذية االجتماعية 42 الصفحة
 

  التاري    خ

 الموضوع

2018 اكتوبر 22  
 

 الدم تخير  مضاد عالج مواعيد  4 رقم الصفحة
(TAO) 
RECUP االستعالمات نوافذ 10 الصفحة   
CSM مواعيد 26 الصفحة  

 
 

لتاري    خا  

 الموضوع

 
2018 نوفميى  12  

 
  االصطناعية المنتجات مواعيد 15 الصفحة

 البول سلس خدمات مواعيد 15 الصفحة
االمتصاصية والمنتجات  

 


