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SEGRETARIATO SOCIALE

সামািজক �া�� �সবা

৩ Casa della Salute 

িন�িলিখত িবষয়�িল৩

�মৗিখক অ�াি�েকায়া�েল� �থরািপ/িচিকৎসা (TAO)৪

িশ�েদর জন� �াথিমক �া�� �সবা �ক�৪

�াথিমক �সবা ইউিনট (UCP)৫

িবরল �রাগ৩

�ক� "Curare con Cura"
বা য� সহকাের িচিকৎসা �ক�

৩

�রাগ িনণ�য় ও �থরািপ (িচিকৎসা) সহায়তা৪

ধারাবািহক সহায়তা �সবা৫

প�াথলিজর জন� ছাড়৫

���ােসবক সিমিত৬

ব�িবষয়ক অে�াপচার �ক�৬

RSA৬

ব�থার জন� �থরািপ �ক�৬

ঔষিধক সহায়তার মাধ�েম মানব �জনেনর জন�
অনুেমাদন 

৭

২ �পৗরসভা �দ� সামািজক �সবা

�া�বয়�েদর জন� �াথিমক �া�� �সবা �ক�৪

Hospice (হসিপস) - প�ািলেয়�ভ �সবা বা �শমন �সবা৬
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অ�ায়ীভােব িবদ�মান িবেদশীেদর জন� �া�� �ক�
(STP)

৭
ইেমিজং৭

িবেশষািয়ত �া�� �ক�৮

ব�িবধ কায��মপূণ�  অিফস৯

ি�িনক�াল পরী�া �ক�১১

নািস�ং �সবা ১২

�া�� �সবা �ক�সমূহ৮

ফেরনিসক �মিডিসন১৪

বািড়েত �সবা সহায়তা - CAD১৪

ি�িনং ��া�াম/কায��ম১৩

�ে��ক (কৃি�ম অ�) সহায়তা১৫

১০৪/৯৪- ল.৬৮- আইন অনুযায়ী মূকবিধর�
�ক শারীিরকভােব অ�ম গণ� করা যােব

১৫

ঔষধ সং�া� সরাসির সহায়তা১৬

�শাষণ সহায়ক �সবা সরবরাহ১৫

�বীণেদর জন� িনেবিদত �সবা
দুব�ল �বীণেদর জন� িদবা �ক�

আলেঝইমার (�ৃিত�ংশ) �রােগ আ�া�েদর
জন� িদবা �ক�
�ী�কালীন অবকাশ

১৭

১৭

১৮

বৃ�া�ম১৯

ডায়ালাইিসস �স�ার৭

���ায় অ�দান �ঘাষণা �দান করেল তা �হণ৭
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�ঔষিধক সহায়তার মাধ�েম মানব �জনেনর
জন� অনুেমাদন �দান

৩৩

গৃহহীনেদর ব�ি�গত তথ� িনব�ন৩৩

পািরবািরক পরামশ�  এবং ২৪ মােসর কম
বয়সী িশ�েদর জন� �কাদান 

৩২

�িতব�ীেদর জন� িনেবিদত �সবা
��তর শারীিরক অ�মতা

�া�বয়� �িতব�ী

�িতব�ীেদর গািড় িচি�তকরণ

৩৪

৩৪

৩৫

মানিসক �া�� এবং পুনব�াসন সুর�া
(TSMREE)

৩৫

৩৫ Curare con Cura (য� সহকাের িচিকৎসা �ক�)

ব�ি�গতকৃত পািক� ং ��স৩৬

মানিসক �া�� এবং পুনব�াসন সুর�া
(TSMREE)

৩০

Sportello Donna-(নারীেদর �িত সিহংসতা
এবং িল� �বষম� �রােধ গ�ত সিমিত)

৩১

িশ�-িকেশারেদর জন� িবেনাদন �ক�৩১

পুনব�াসন কায��েমর জন� অথ�  সহায়তা

পািরবািরক র�নােব�ন২৯

৩৬

�া�বয়� এবং ২৪ মােসর �বশী বয়সী
িশ�েদর জন� �কাদান �ক�

৩০

দ�ক �হণ২৯

পিরবার এবং অ�া�বয়�েদর জন�
িনেবিদত �সবা
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�বীণেদর জন� বািড়েত �সবা সহায়তা - SAISA২১

ছাড়প� �দােনর পরও �সবার আওতায় রাখা২২

Hospice (হসিপস)

২৩ হাসপাতােলর ব�য়ভার বহেন অংশ�হণ (RSA)

২২

�া�বয়�েদর জন� িনেবিদত �সবা

গৃহহীনেদর ব�ি�গত তথ� িনব�ন২৮

আলেঝইমার (�ৃিত�ংশ) �রােগ আ�া� মানুেষর জন�
িদবা �ক�

২৮

�া�বয়� এবং ২৪ মােসর �বশী বয়সী
িশ�েদর জন� �কাদান �ক�

২৫

�া�বয়� �িতব�ী২৫

মানিসক �া�� �ক� (CSM)২৬

২৭ আস�েদর জন� �সবা (Ser.D.)

Hospice (হসিপস)২৭

ক�াি�ন এবং রােত থাকার ব�ব�া২৭

২৭ RSA- হাসপাতােলর ব�য়ভার বহেন সহেযািগতা/অংশ�হণ

গৃহহীনেদর ব�ি�গত তথ� িনব�ন

২৪ ক�াি�ন এবং রােত থাকার ব�ব�া

২৩

১৯ �বীণেদর জন� সামািজক �ক�

�বীণেদর থাকা এবং িবেনাদনমূলক কায��ম২০
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অ�ভ�� ি� আয় - REI৪০

�থম সং�রণ অে�াবর ২০১৮  - িনধ�ািরত সমেয়  হালনাগাদ/
আপেডট- সব�েশষ হালনাগাদ/আপেডট ১৫ অে�াবর ২০১৮

এই  কাজ�  সহেযািগতামূলকভােব  স��  হেয়েছ  যােদর
মাধ�েম  :
 
�রােমর  ৫ম  �পৗরসভা  এবং  Asl �রাম  ২ ,  ৫ম  �জলা

আিথ�ক সহায়তা �সবা

জ�ির আবাসন ব�ব�া৩৯

�িতব�ীেদর জন� িনজ বািড়েত সামািজক
�সবা (SAISH)

৩৭

�িতব�ীেদর জন� িদবা �ক� এবং অন�ান�
সামািজকীকরণ ও অবসর সমেয় �সবা

৩৭

চরম অসহায় মুহ�ত� কালীন �সবা

জ�রী সামািজক �াহক �সবা - SOS৪২
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একক �েবশ পথ

�যসব �সবা �দান কের

একক �েবশ পথ (বত� মােন সংে�েপ  PUA) প�ম �পৗরসভার অধীেন
নাগিরকেদর জন�  সামািজক ও �া�� �সবা ব�ব�া �দােনর �েবশ�ার উ���
কের এবং িন�িলিখত কাজ�িল স�াদন কের:
- �াগত জানায় নাগিরকেদর এবং তােদর চািহদা �শােন;
- তথ� �দান কের এবং �পৗরসভা ও �ানীয় �া�� কতৃ� প�(ASL) উভয় �ারা
�দ� �সবা ব�ব�া স�েক�  নাগিরকেদর িনেদ�শনা �দান কের, পাশাপািশ
অন�ান� �ানীয় সরকাির ও �বসরকারী সং�া �দ� �সবা স�েক� ও অবিহত
কের;
- সামািজক কম�গণ �পশাগত িদকিনেদ�শনার মাধ�েম নাগিরকেদর
�েয়াজনীয় চািহদা িবে�ষণ পূব�ক �সবার আওতায় আেন;
- নাগিরকেদর �েয়াজনীয় চািহদার ধরন অনুযায়ী উপযু� জায়গায়
পাঠােনা হয়।

যােদর জন�
�রাম ৫ম �পৗরসভার বসবাসকারী সকল নাগিরকেদর জন�।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

Via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S. Caterina
della Rosa (এলাকাসমূহ Pigneto-Quadraro-Casilino-Gordiani) 
সরাসির �েবেশর জন� উ��� থাকার িদন এবং সময়সূচী:
ম�লবার, বৃহ�িতবার, ��বার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা, 
বৃহ�িতবার- িবেকল ৩টা �থেক ৫টা পয��। 
�টিলেফান - ০৬/৫১০০৮৫২৫ - ০৬/৫১০০৮৪৫১ 
 
Viale Palmiro Togliatti, 983 ৫ম �পৗরসভায়। 
(এলাকাসমূহ Centocelle-Alessandrino-Quarticciolo-Tor Sapienza-La
Rustica-Tor Tre Teste-Casetta Mistica-Omo-Centro Direzionale) 
সরাসির �েবেশর জন� উ��� থাকার িদন এবং সময়সূচী:
�সামবার, ম�লবার, বৃহ�িতবার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা, 
বৃহ�িতবার- িবেকল ৩টা �থেক ৫টা পয��।   �টিলেফান - ০৬/৬৯৬০৭৬২৬
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�পৗরসভা �দ� সামািজক �সবা

�যসব �সবা �দান কের
�পৗর সামািজক �সবা নাগিরকেদর িবিভ� �সবা �দান কের, যা কায�কলােপর
িভি�েত িনিদ� � ভােগ িবভ�।
�া�বয়�: পরামশ� �দান কের এবং সামািজক পুনগ�ঠন �কে�র উ�িত সাধন
কের।
�বীন: সামািজকভােব দবু�ল �বীনেদর জন� সহায়তা এবং সমথ�ন �দান কের।
অ�া�বয়� এবং পিরবারবগ�: সহায়তা, সমথ�ন এবং অিভবাবকসুলভ
সাহায� �দান কের। িপতামাতার ভ� িমকা পালেনর মাধ�েম অসুিবধার স�ুখীন
ও সংকটাপ� অ�া�বয়�েদর সুর�া �দান কের।
�িতব�ী: সামািজক সহায়তা �সবা প�িতর মাধ�েম সহায়তা এবং িদক
িনেদ�শনা �দান কের।

যােদর জন�
�রাম ৫ম �পৗরসভার বসবাসকারী সকল নাগিরকেদর জন�।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

PUA via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S.
Caterina della Rosa (এলাকাসমূহ Pigneto-Quadraro-Casilino-
Gordiani)
সরাসির �েবেশর জন� উ��� থাকার িদন এবং সময়সূচী:
ম�লবার,বৃহ�িতবার,��বার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা, বৃহ�িতবার-
িবেকল ৩টা �থেক ৫টা পয��।
�টিলেফান - ০৬/৫১০০৮৫২৫ - ০৬/৫১০০৮৪৫১
PUA viale Palmiro Togliatti, 983 ৫ম �পৗরসভায়।
(এলাকাসমূহ Centocelle-Alessandrino-Quarticciolo-Tor Sapienza-La
Rustica-Tor Tre Teste-Casetta Mistica-Omo-Centro Direzionale)
সরাসির �েবেশর জন� উ��� থাকার িদন এবং সময়সূচী:
�সামবার, ম�লবার, বৃহ�িতবার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা, বৃহ�িতবার-
িবেকল ৩টা �থেক ৫টা পয��।  �টিলেফান - ০৬/৬৯৬০৭৬২৬
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CASA DELLA SALUTE

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব
Via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S. Caterina
della Rosa.

�যসব �সবা �দান কের
La Casa della Salute এক� সব�জনীন অবকাঠােমা, যা �জলার অ�ভ���,
সামািজক-�া�� কায��েমর জন� আ�িলক অিফস, এ� িবেশষ কের
দীঘ��ায়ী �রাগ িনেয় কাজ কের। এটা �া�� সং�া� িবিভ� চািহদা এবং
সহায়তা দােন বা�ব, দ� এবং যথাযথ ব�ব�া, এটা এমন এক� ���াপট যা
�িতেরাধ মূলক ব�ব�া বা�বায়ন এবং সু�া�� িবষয়ক �চারণা চালােত
সাহায� কের।

�শাসিনক ব�ব�াপনা
- �া� �া�� �সবা �ফরত  কাগজপে�র জন� অভ�থ�না সময়সূচী: �সামবার
এবং বুধবার- সকাল ৮:৩০ �থেক দপুুর ১টা।  -সরাসির �েবশািধকার-
-িবেদেশ �া� �া��েসবা সমূহ  কাগজপে�র জন� অভ�থ�না সময়সূচী:
�সামবার এবং বুধবার- সকাল ৮:৩০ �থেক দপুুর ১টা -সরাসির �েবশািধকার-
 
CELIACA �রাগীর জন� খাদ� ব�ব�াপ� �দান এবং িবরল �রােগর জন�
অনুেমাদন দান
সময়সূচী: বুধবার- সকাল ৮:৩০ �থেক দপুুর ১২টা, বৃহ�িতবার- দপুুর ২টা
�থেক িবেকল ৫টা পয��। - সরাসির �েবশািধকার-
 
�ক� "CURARE CON CURA""য� সহকাের িচিকৎসা " �ক�
এই �ক�� অ�ম জ�ল �রাগীেদর লে�� গ�ত, যােত এক� ব�ি�গত
�া�� �ক� সহজতর এবং সংগ�ত হেত পাের। 
অ�াপেয়�েম� এর জন� িন�িলিখত �টাল-ি� ন�র�েত �যাগােযাগ ক�ন:
৮০০.৮৯৪.৩৩৬
সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- সকাল ৮.৩০ �থেক দপুুর ২টা।
�সামবার এবং বৃহ�িতবার- দপুুর ২টা �থেক িবেকল ৫টা পয��।
 

-3- COSA OFFRE - SEGUE--->



স
ামািজ

ক
 ও

 �
া�
� �স

বা

�রাগ িনণ�য় ও �থরািপ (িচিকৎসা) সহায়তা
দীঘ��ায়ী �রােগর জন� সমি�ত ব�ব�াপনা এবং সহায়তা
বত� মােন সি�য় পথসমূহ 
১) ডায়ােব�স
২) দীঘ��ায়ী �িতব�ক সৃ�কারী ফুসফুেসর �রাগ 
এই �সবা �হেণর জন� �মিডিসন িবেশষে�র ব�ব�াপে�র �েয়াজন হেব।
 
�মৗিখক অ�াি�েকায়া�েল� �থরািপ/িচিকৎসা (TAO)
(এছাড়াও �া�� �ক� BRESADOLA Via G. Bresadola, 56  �ত 
সময়সূচী: �সামবার,ম�লবার,বৃহ�িতবার- সকাল ৯টা �থেক ১১টা পয��।)
�মৗিখক অ�াি�েকায়া�েল� িচিকৎসা পয�েব�ণ। এই �সবা �হেণর জন�
�মিডিসন িবেশষে�র ব�ব�াপে�র �েয়াজন হেব।
 
সময়সূচী: বুধবার এবং ��বার- সকাল ৮.৩০ �থেক ১১টা পয��।
 
�া�বয়�েদর জন� �াথিমক �সবা �ক�
(এছাড়াও �া�� �ক� SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14 �ত ও )
�া�বয়�েদর জন� �াথিমক �সবা �ক� �জনােরল �মিডিসেনর �থম �েরর
�া�� �সবা সমূহ �দােনর লে�� গ�ত। যা পুেরা আ�িলক এলাকা জেুড় ১৪
বছর বয়স �থেক নাগিরকেদর �দওয়া হয় এবং যা পিরচািলত হয় �মিডিসন
িবেশষ� ডা�ারেদর মাধ�েম। শিনবার, রিববার, ছ��র িদন এবং �াক ছ��র
িদন �খালা থাকেব।
সময়সূচী: শিনবার এবং রিববার- সকাল ১০টা �থেক স��া ৭টা, 
�াক ছ��র িদন- দপুুর ২টা �থেক স��া ৭টা পয��।  -সরাসির �েবশািধকার-
 
িশ�েদর জন� �াথিমক �সবা �ক�
িশ�েদর জন� �াথিমক �সবা �ক�� িশ�েরাগ-িচিকৎসার জন� �থম �েরর
�া�� �সবা সমূহ �দােনর লে�� গ�ত। যা পুেরা আ�িলক এলাকা জেুড় 
শূন�/০ �থেক ১৪ বছর বয়সী নাগিরকেদর �দওয়া হয় এবং যা পিরচািলত হয়
িশ�েরাগ িবেশষ� ডা�ারেদর মাধ�েম। শিনবার, রিববার, ছ��র িদন এবং
�াক ছ��র িদন �খালা থাকেব।
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সময়সূচী: শিনবার এবং রিববার- সকাল ১০টা �থেক স��া ৭টা, 
�াক ছ��র িদন- দপুুর ২টা �থেক স��া ৭টা পয��।  -সরাসির �েবশািধকার-
 
�াথিমক �সবা ইউিনট (UCP)
এ� �মিডিসন িবেশষ� ডা�ারেদর এক� সহেযাগী �ি�য়া যা �াথিমক
িচিকৎসা �সবা সুিবধা �দান কের; এই কায��ম� �রাগীেদর জন� UCP
ডা�ারেদর �ারা পিরচািলত হয়।
�দ� �সবা:
 -�জনােরল �মিডিসেনর ডা�ােরর �সবা সা�াত
- ঔষধ ��সি�পশন
- িবেশষে�র সােথ সা�াত
- ডায়গিনি�ক �চকআপ 
- সা��িফেকট �দান
 
সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- ১০টা �থেক স��া ৭টা পয��। 
 -সরাসির �েবশািধকার-
 
ধারাবািহক সহায়তা �সবা
(এছাড়াও �া�� �ক� SAN FELICE  Via degli Eucalipti, 14 )
(�া�ন জ�রী িচিকৎসা �সবা)। অ�াপেয়�েম� �পেত িনেচর �ক�ীয়
ন�র�েত কল ক�ন। �টিলেফান- ০৬৫৭০৬০০
 
সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- রাত ৮টা �থেক পেরর িদন সকাল ৮টা
পয��,  শিনবার এবং �াক-ছ��র িদন�িলেত- সকাল ১০টা �থেক পরবত�
কম�িদবেসর সকাল ৮টা পয�� অব�াহত থাকেব।
 
প�াথলিজর জন� ছাড়
সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- সকাল ৮টা �থেক ১২টা, 
শিনবার- সকাল ৮টা �থেক ১১টা, ম�লবার- দপুুর ২টা �থেক িবেকল ৪টা
পয��।  -সরাসির �েবশািধকার-
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���ােসবক সিমিত সমূহ:
 
-SPORTELLO DONNA (ASSOLEI - সিহংসতা এবং িল� �বষম� �রােধ
গ�ত সিমিত )
সময়সূচী: বুধবার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১২:৩০ পয��। 
তথ� এবং িরজােভ� শন: ৩৬৬.৩৮১১৭৮৭
 
-ANED �হেমাডায়ালাইিসস, ডায়ালাইিসস এবং �া��াে�শন
জাতীয় অ�ােসািসেয়শন 
সময়সূচী: �সামবার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১২:৩০ পয��।
 
Hospice - প�ািলেয়�ভ �সবা বা �শমন �সবা 
জাতীয় �া�� �সবা (SSN) কতৃ�ক �ীকৃত অবকাঠােমার মেধ� প�ািলেয়�ভ
�সবা বা �শমন �সবা সহায়তা �দান (Hospice). 
সময়সূচী:�সামবার, বুধবার এবং ��বার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা পয��।
  -সরাসির �েবশািধকার-
 
R.S.A. 
�িনভ� র নয় এমন ব�ি�েদর জন� আবািসক এবং আধা-আবািসক সুিবধাসমূহ
�দােনর লে�� আেবদন �হণ কের (RSA)
সময়সূচী: �সামবার,বুধবার এবং ��বার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা পয��।
   -সরাসির �েবশািধকার-
 
ব�থার জন� �থরািপ �ক�
�ক�� দীঘ��ায়ী এবং িনও�াি�ক �রাগ �ভাগকারী �রাগীেদর ব�থা িনরাময় 
িচিকৎসার জন� আেবদেন সাড়া িদেত স�ম। এই �সবা �হেণর জন� �মিডিসন
িবেশষে�র ব�ব�াপে�র �েয়াজন হেব।
 
ব�িবষয়ক অে�াপচার �ক�
অে�াপচার(সাজ�াির) �কে�র মেধ� এক� অপাের�ং ইউিনট রেয়েছ যার
মেধ� অে�াপচার এবং বিহিব�ভােগর �রাগীেদর অে�াপচার স�� করা হয়,
যার মেধ� রেয়েছ: �জনােরল সাজ�াির, �াি�ক সাজ�াির, অেথ�ােপিডক
সাজ�াির, ��াকেটালিজক সাজ�াির, ভা�� লার সাজ�াির এবং ইউেরালিজক
সাজ�াির।
এই �সবা �হেণর জন� �মিডিসন িবেশষ� অথবা িশ�েরাগ িবেশষে�র
ব�ব�াপে�র �েয়াজন হেব।
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িবভােগর বাইের, ঔষিধক সহায়তার মাধ�েম মানব �জনেনর জন�
অনুেমাদন
তথ�, ফরম সং�হ এবং িবতরেণর জন� �জলা ব�ব�াপনা অিফেসর সােথ
�যাগােযাগ ক�ন।
���ায় অ�দান �ঘাষণা �দান করেল তা �হণ
তথ�, ফরম সং�হ এবং িবতরেণর জন� �জলা ব�ব�াপনা অিফেসর সােথ
�যাগােযাগ ক�ন।
ডায়ালাইিসস �স�ার
U.O.C. �নে�ালিজ (িকডিন �রাগ) এবং ডায়ালাইিসস- আ�িলক
�রফাের� �স�ার S.Eugenio হাসপাতাল।
ডায়ালাইিসস সময়সূচী: (স�ােহর �জাড় সংখ�ক িদন)- সকাল ৭টা �থেক
দপুুর ১টা পয��; (স�ােহর িবেজাড় সংখ�ক িদন)- সকাল ৭টা �থেক স��া
৭টা পয��। 
 
ইেমিজং
(এছাড়াও �া�� �ক� BRESADOLA Via G. Bresadola, 56 �ত
�রিডওলিজ এবং ডায়াগনি�ক ম�ােমা�ািফ করা হয়) 
- �রিডওলিজ
- �তজি�য় িবিকরণ িবহীন CAT (ক�াট) ��ান
- ডায়াগনি�ক ম�ােমা�ািফ
-অ� এবং শরীেরর অভ��রীণ অে�র �চৗ�কীয় অনুরণন ইেমিজং
(এমআরআই).
     এই �সবা �হেণর জন� �মিডিসন িবেশষ� অথবা িশ�েরাগ িবেশষে�র
ব�ব�াপে�র �েয়াজন হেব।
 
অ�ায়ীভােব িবদ�মান িবেদশীেদর জন� �া�� �ক� (STP)
(এছাড়াও �া�� �ক� SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14  �ত ও   
সময়সূচী:�সামবার �থেক ��বার সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১২:৩০ পয�� )
 
অসু�তা বা দঘু�টনা জিনত কারেণ জ�ির বা অপিরহায� বিহিব�ভােগর
িচিকৎসা।
সময়সূিচ: �সামবার �থেক ��বার- সকাল ৮:৩০ �থেক দপুুর ১২টা,
শিনবার-সকাল ৮টা �থেক ১১টা, ম�লবার- দপুুর ২টা �থেক িবেকল ৪টা
পয��।   -সরাসির �েবশািধকার-
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িবেশষািয়ত �ানীয় �া�� �ক�
এই �সবা �হেণর জন� �মিডিসন িবেশষ� অথবা িশ�েরাগ িবেশষে�র
ব�ব�াপে�র �েয়াজন হেব।
 
 Casa della Salute S.CATERINA DELLA ROSA Via Nicolò
Forteguerri, 4
িন�িলিখত িবেশষ িবভাগ সমূেহর অধীেন বিহিব�ভােগর �রাগীেদর �সবা �দান
করা হয়:

-8-

- অ�ােনসেথিসয়া বা
অবশকরণ 
- এি�ওলিজ
- �দেরাগ/ কািড� ওলিজ
- সাধারণ সাজ�াির এবং
�াি�ক সাজ�াির
- চম�েরাগ 
- ডায়ােব�স িবভাগ 
- আ�াসাউ�
ডায়গিনি��

- এে�াি�নলিজ
- িফিজওলিজ
- বাধ�ক�িবদ�া  
- �ীেরাগ এবং ধা�ীিবদ�া
- অভ��রীণ ঔষধ
- �ায়ুেরাগ/ িনউেরালিজ
- অি�িবদ�া

- দ�িচিকত্সা
- অি� িচিকৎসা/
অেথ�ােপিড�
- অেটালািরনেলািজ
- �াসত� িবভাগ 
- �ায়িুব�ান
- ম�ূ সংবহনত� িবভাগ/
ইউেরালিজ

িবেশষািয়ত �া�� �ক� Casa della Salute S. CATERINA DELLA
ROSA Via Nicolò Forteguerri, 4
CASA DELLA SALUTE  অনুে�েদ �দখুন
 
িবেশষািয়ত �া�� �ক� BRESADOLA Via Giacomo Bresadola, 56
 
িন�িলিখত িবেশষ িবভাগ সমূেহর অধীেন বিহিব�ভােগর �রাগীেদর �সবা �দান
করা হয়:

- এনিজওলিজ
- �দেরাগ/ কািড� ওলিজ
- সাধারণ শল� িচিকৎসা
- চম�েরাগ 
- আ�াসাউ�
ডায়গিনি��
- িফিজওলিজ

- বাধ�ক�িবদ�া
- �ীেরাগ এবং ধা�ীিবদ�া - -
- অভ��রীণ ঔষধ
- �ায়ুেরাগ/ িনউেরালিজ
- অি�িবদ�া

- দ� িচিকৎসা
-অি� িচিকৎসা/
অেথ�ােপিড�
- অেটালািরনেলািজ
- ম�ূ সংবহনত�  িবভাগ/
ইউেরালিজ

 �া�� �সবা �ক�সমূহ
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িবেশষািয়ত �া�� �ক� SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14
 
িন�িলিখত িবেশষ িবভাগ সমূেহর অধীেন বিহিব�ভােগর �রাগীেদর �সবা �দান
করা হয়:

- �দেরাগ
- এে�াি�নলিজ

- �ায়ুেরাগ
- অি�িবদ�া

- দ� িচিকত্সা
- অি� িচিকৎসা

- অেটালািরনেলািজ
- ম�ূ সংবহনত�
িবভাগ/ইউেরালিজ

িবেশষািয়ত �া�� �ক� LA RUSTICA Via della Rustica, 218
 
িন�িলিখত িবেশষ িবভাগ সমূেহর অধীেন বিহিব�ভােগর �রাগীেদর �সবা �দান
করা হয়:

- �দেরাগ/ কািড� ওলিজ
- ডায়ােব�স িবভাগ
- আ�াসাউ�
ডায়গিনি��

- �ীেরাগিবদ�া
- অি�িবদ�া
- অি� িচিকৎসা/
অেথ�ােপিড�
- অেটালািরনেলািজ

- ম�ূ সংবহনত� 
িবভাগ/ইউেরালিজ

ব�িবধ কায��মপূণ�  অিফস

�যসব �সবা �দান কের

- CUP একক সংর�ণ/িরজােভ� শন �ক�
- �সবা মলূ� পিরেশােধর জন� �ড�(িবল
পিরেশাধ কাউ�ার) এবং ি�িনক�াল
পরী�া-িনরী�া
- আেয়র উপর িভি� কের ছাড় 
- নাগিরক অ�মতার জন� ছাড় 
- িবেদশী নাগিরকেদর জন� ছাড়
- অ�ায়ীভােব িবদ�মান িবেদশীেদর জন�
আইিড ন�র বরা�করণ (STP)

- ENI কাড�  িরিলজ- �ধুমা� ইইউ
নাগিরকেদর জন� যােদর TEAM কাড�
�নই, অনাবািসক এবং সামািজকভােব
অসহায় অব�ায় যারা আেছ তােদর জন�
(যারা �বকার) 
- ঐি�ক সহায়তা
- ডা�ার িনব�াচন এবং �ত�াহার
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৫ম �রাম �পৗরসভার বসবাসকারী সকল নাগিরকেদর জন�।
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যােদর জন�

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

Casa della Salute S.CATERINA DELLA ROSA Via Nicolò
Forteguerri, 4 
সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- সকাল ৭:৩০ �থেক িবেকল ৬:১৫ পয��,
শিনবার- সকাল ৭:৩০ �থেক দপুুর ১টা পয��।
ডা�ার িনব�াচন এবং �ত�াহার সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- সকাল
৮টা �থেক িবেকল ৫:৪৫, শিনবার- সকাল ৮টা �থেক দপুুর ১২:৪৫ পয��।
আেয়র উপর িভি� কের �েকট ছাড়; সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার-
সকাল ৮টা �থেক িবেকল ৪টা পয��।
 
িবেশষািয়ত �া�� �ক� BRESADOLA Via Giacomo Bresadola, 56 
সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- সকাল ৭:৪৫ �থেক িবেকল ৫:৫০ পয��,
শিনবার- সকাল ৭:৪৫ �থেক দপুুর ১২টা পয��।
(িবেকল ৫:১৫ �থেক ৫:৫০ পয�� �ধুমা� িরেপাট� সং�হ এবং িভিজট
�পেম�)
 িবেশষািয়ত �া�� �ক� SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14 
সময়সূচী: �সামবার ও ম�লবার- সকাল ৭:৪৫ �থেক িবেকল ৫:৩০ পয��, 
বুধবার, বৃহ�িতবার ও ��বার- সকাল ৭:৪৫ �থেক দপুুর ১২:৩০ পয��-
শিনবার ব�।
 িবেশষািয়ত �া�� �ক� LA RUSTICA Via della Rustica, 218
সময়সূচী: �সামবার �থেক বৃহ�িতবার- সকাল ৭:৪৫ �থেক িবেকল ৫:৩০
পয��, ��বার- সকাল ৭:৪৫ �থেক দপুুর ১২:৩০ পয��- শিনবার ব�।
 
�ফােনর মাধ�েম িরজােভ� শেনর জন�, RECUP �টাল ি� ন�র ৮০.৩৩.৩৩
১লা নেভ�র ২০১৮ �থেক RECUP ন�র ০৬.৯৯.৩৯ এ পিরবিত� ত হেব। 
ল�� ক�ন �া�� �সবার জন� িন�িলিখত ওেয়বসাইেটও বুিকং করা যােব:
https://www.salutelazio.it/
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সম� পরী�া: র� - মল - মূ� -ব�াকেটিরয়া জিনত - িনউ�ীয়।

সরাসির �েবশািধকার

যােদর জন�

৫ম �রাম �পৗরসভার বসবাসকারী সকল আবািসক এবং অনাবািসক
নাগিরকেদর জন�।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব
Casa della Salute S.CATERINA DELLA ROSA Via Nicolò
Forteguerri, 4
রে�র নমুনা সং�েহর সময়সূচী: 
�সামবার �থেক শিনবার- সকাল ৭:৩০ �থেক ১১টা পয��।
পরী�ার িরেপাট� সং�েহর সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- সকাল ৮টা 
�থেক িবেকল ৬টা, শিনবার- সকাল ৮টা �থেক দপুুর ১টা পয��।
 িবেশষািয়ত �া�� �ক� SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14
রে�র নমুনা সং�েহর সময়সূচী: 
�সামবার �থেক ��বার- সকাল ৭:৪৫�থেক ৯:৩০ পয��।
পরী�ার িরেপাট� সং�েহর সময়সূচী: �সামবার এবং ম�লবার- সকাল ৭:৪৫ 
�থেক িবেকল ৫টা,  বুধবার,বৃহ�িতবার এবং ��বার- সকাল ৭:৪৫ �থেক
দপুুর ১২:৩০ পয��।
 িবেশষািয়ত �া�� �ক� BRESADOLA Via Giacomo Bresadola, 56
রে�র নমুনা সং�েহর সময়সূচী: 
�সামবার �থেক শিনবার- সকাল ৭:৪৫�থেক ১০টা পয��।
পরী�ার িরেপাট� সং�েহর সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- সকাল ৭:৪৫ 
�থেক িবেকল ৫:৫০পয��, শিনবার- সকাল ৭:৪৫ �থেক দপুুর ১২টা পয��।
 িবেশষািয়ত �া�� �ক� LA RUSTICA Via della Rustica, 218
রে�র নমুনা সং�েহর সময়সূচী: 
�সামবার �থেক ��বার- সকাল ৭:৪৫ �থেক ১০টা পয��।
পরী�ার িরেপাট� সং�েহর সময়সূচী: �সামবার এবং ম�লবার- সকাল ৭:৪৫ 
�থেক িবেকল ৫টা,  বুধবার,বৃহ�িতবার এবং ��বার- সকাল ৭:৪৫ �থেক
দপুুর ১২:৩০ পয��।
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�যসব �সবা �দান কের
��িসং - ইনেজকশন �থরািপ - মূ�াশেয় মূ�িন�াশনয� (ক�ােথটার)
�িত�াপন - অি� ব�ব�াপনা - ইত�ািদ

যােদর জন�

৫ম �রাম �পৗরসভার বসবাসকারী সকল আবািসক এবং অনাবািসক
নাগিরকেদর জন�।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

Casa della Salute S.CATERINA DELLA ROSA Via Nicolò
Forteguerri, 4
সময়সূচী: �সামবার �থেক শিনবার- সকাল ৮টা �থেক দপুুর ১২টা পয��।
 
 িবেশষািয়ত �া�� �ক� SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14
সময়সূচী: �সামবার এবং ��বার- সকাল ১০:৩০টা �থেক দপুুর ১টা, 
�সামবার, ম�লবার ও বৃহ�িতবার- দপুুর ২টা �থেক িবেকল ৪:৩০ পয��।
 
 িবেশষািয়ত �া�� �ক�“BRESADOLA Via Giacomo Bresadola, 56
সময়সূচী: �সামবার �থেক শিনবার- সকাল ৮:৩০টা �থেক দপুুর ১২:৩০, 
�সামবার, বুধবার এবং ��বার- দপুুর ২টা �থেক িবেকল ৪টা  পয��।
 
িবেশষািয়ত �া�� �ক� LA RUSTICA Via della Rustica, 218
সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- সকাল ৮:৩০টা �থেক দপুুর ১২:৩০ পয��।

এই �সবা �হেণর জন� �মিডিসন িবেশষ� অথবা িশ�েরাগ িবেশষে�র
ব�ব�াপে�র(��সি�পশেনর) �েয়াজন হেব।
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�মেমা�াম (�েনর এ�-�র)
�ন ক�া�ার �িতেরাধ করেত ৫০ �থেক ৭৪ বছর বয়সী নারীেদর জন�।
 Casa della Salute S.CATERINA DELLA ROSA Via N. Forteguerri, 4 
িবেশষািয়ত �া�� �ক�  BRESADOLA Via G. Bresadola, 56
 
প�াপ �ট�
জরায়ুমুেখর ক�া�ার �িতেরাধ করেত ২৫ �থেক ৬৪ বছর বয়সী নারীেদর জন�।
�কােলােরকটাল
�কােলােরকটাল ক�া�ার (বৃহদাে�র ক�া�ার) �িতেরাধ করেত ৫০ �থেক ৭৪
বছর বয়সী নাগিরকেদর জন�।
 
 Casa della Salute S.CATERINA DELLA ROSA Via N.Forteguerri, 4 
িবেশষািয়ত �া�� �ক� SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14 
িবেশষািয়ত �া�� �ক� LA RUSTICA Via della Rustica, 218 
িবেশষািয়ত �া�� �ক� BRESADOLA Via G.Bresadola, 56    

যােদর জন�

৫ম �রাম �পৗরসভার বসবাসকারী সকল আবািসক নাগিরকেদর জন�।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব
সদস�পদ এবং তেথ�র জন� �টাল ি� ন�র: ৮০০.৪০৫.০৫১
�সামবার �থেক ��বার- সকাল ৮টা �থেক িবেকল ৬টা পয��।
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বািড়েত �সবা সহায়তা - CAD
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�যসব �সবা �দান কের
নািস�ং, পুনব�াসন, িবেশষ� িচিকৎসা সহায়তা, �া�� িবষয়ক িশ�া, র�
পরী�ার নমুনা সং�হ।

যােদর জন�

আংিশকভােব বা পুেরাপুিরভােব �িনভ� র বা �য়ংস�ূণ� নয়, যারা চলনশীল
নয় এবং অ� এলাকার সাধারণ পিরবহন মাধ�েম পিরবহন উপেযাগী নয়,
তারা বািড়েত �সবা সহায়তা সুিবধা� িনেত পাের।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

িবেশষািয়ত �া�� �ক� SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14 
"বািড়েত �সবা সহায়তা " কায��ম পিরচালনা �ক� (CARE) 
�টিলেফান ন�র- ০৬.৪১৪৩৬৪২৪।

�সবা� �পেত যা করণীয়

�মিডিসন িবেশষে�র পরামশ��েম ওেয়বসাইেট �া� িনধ�ািরত ফরম পূরেণর
মাধ�েম এবং পরবত� �সবা মূল�ায়ন।

ফেরনিসক �মিডিসন

�যসব �সবা �দান কের
ফেরনিসক �মিডিসন সা��িফেকশন।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

িবেশষািয়ত �া�� �ক�  BRESADOLA  Via G. Bresadola, 56
সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- সকাল ৯টা �থেক ১২টা, ম�লবার এবং
বৃহ�িতবার- দপুুর ২:৩০ �থেক িবেকল ৫:৩০, �সামবার, বুধবার এবং ��বার-
দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা  পয��।  -সরাসির �েবশািধকার-
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িবেশষািয়ত �া�� �ক� SAN FELICE Via degli Eucalipti,14 
সময়সূচী: �সামবার, বৃহ�িতবার এবং ��বার- সকাল ৯টা �থেক ১২টা
পয��।  -সরাসির �েবশািধকার-

�যসব �সবা �দান কের
 ���পূণ� এবং সহায়ক সাম�ী সরবরাহ

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব
VIA CASILINA, 395
 
সময়সূচী: �সামবার, বুধবার এবং ��বার- সকাল ৮:৩০ �থেক ১২টা পয��। -
সরাসির �েবশািধকার-

�ে��ক (কৃি�ম অ�) সহায়তা

�যসব �সবা �দান কের
�শাষণ সহায়ক সাম�ী সরবরাহ (�মে�স কভার, ডায়াপার, ইত�ািদ)

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব
VIA CASILINA, 399
 
সময়সূচী: �সামবার, বুধবার এবং ��বার- সকাল ৮:৩০ �থেক ১২টা,
বৃহ�িতবার- দপুুর ২:৩০ �থেক ৫টা পয��। -সরাসির �েবশািধকার-

�ে��ক (কৃি�ম অ�) সহায়তা
�শাষণ সহায়ক সরবরাহ
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Via Bruno Rizzieri, 226 
�শাসিনক �টাল ি� ন�র: ৮০০.০৭.০৮.০৮
�সামবার �থেক ��বার- সকাল ১০টা �থেক দপুুর ১টা পয��।

ঔষধ সং�া� সরাসির সহায়তা

�যসব �সবা �দান কের
�ানীয় �া�� কতৃ� পে�র (ASL) িনব�ন সােপে� ওষুধ িনব�ন, তরল
অি�েজেনর অনুেমাদন, ইনসুিলন পা�, ডায়ােব�ক �রাগীেদর জন�
�েয়াজনীয় উপকরণ, পু�।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

 VIA CASILINA, 395 
 
সব�সাধারেণর জন� উ��� থাকার সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- সকাল
৯টা �থেক ১২:৩০, ম�লবার এবং বৃহ�িতবার- দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা
পয��।  -সরাসির �েবশািধকার- 
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�যসব �সবা �দান কের
সামািজকীকরণ, পুন��ার এবং মানিসক-শারীিরক �মতা র�ণােব�েণর
চািহদা �মটােনার লে�� আংিশকভােব �িনভ� র �বীণেদর অভ�থ�না জানায়।

যােদর জন�

৬০ বছর এবং তার �বিশ বয়সী নারী, ৬৫ বছর এবং তার �বিশ বয়সী
পু�ষেদর জন�, যারা অ� �পৗরসভা এলাকায় বসবাসরত, আংিশক �িনভ� র
এবং যােদর িদেনর �বলায় সহায়তা �েয়াজন।

দুব�ল �বীণেদর জন� িদবা �ক�

�যসব �সবা �দান কের
িডেমনিশয়া �রাগীেদর জন� ব�াি�গত সহায়তা, পুনব�াসন এবং সহায়তা
�ক�, বািড় পয�� পিরবহনেসবা �দান করা হয়।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

আলেঝইমার (�ৃিত�ংশ) �রােগ
আ�া�েদর জন� িদবা �ক�

PUA �ত
 Via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S. Caterina della
Rosa 
অভ�থ�নার িদন এবং সময়সূচী: ম�লবার, বৃহ�িতবার, ��বার- সকাল ৯টা
�থেক দপুুর ১টা, বৃহ�িতবার- দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা পয��।
 
 Viale Palmiro Togliatti, 983 ৫ম �পৗরসভায়।
অভ�থ�নার িদন এবং সময়সূচী: �সামবার, ম�লবার, বৃহ�িতবার- সকাল ৯টা
�থেক দপুুর ১টা, বৃহ�িতবার- দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা পয��।

যােদর জন�

অ� �পৗরসভায় বসবাসকারী �যসব �রাগীরা আলেঝইমার �রাগ বা অন�ান�
ধরেনর িডেমনিশয়া �রােগ আ�া�।
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�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

সব�েশষ আপেডট করা অিফেসর তািলকা জানেত PUA �ত �যাগােযাগ
ক�ন।
 Via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S. Caterina della
Rosa 
অভ�থ�নার িদন এবং সময়সূচী: ম�লবার, বৃহ�িতবার, ��বার- সকাল ৯টা
�থেক দপুুর ১টা, বৃহ�িতবার- দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা পয��।
 
 Vale Palmiro Togliatti, 983 ৫ম �পৗরসভায়।
অভ�থ�নার িদন এবং সময়সূচী: �সামবার, ম�লবার, বৃহ�িতবার- সকাল ৯টা
�থেক দপুুর ১টা, বৃহ�িতবার- দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা পয��।

�ী�কালীন অবকাশ

�যসব �সবা �দান কের
�পৗরসভা �বীণেদর জন� অবকাশ যাপন এবং অন�ান� �ী�কালীন কায��ম
সংগ�ত কের।

যােদর জন�

- ৬০ বছর ও তার �বিশ বয়সী নারী এবং ৬৫ বছর ও তার �বিশ বয়েসর পু�ষ,
যারা �িনভ� র বা আংিশক �িনভ� র। তােদর �ামী/�ীরা অংশ�হণ করেত চাইেল
�ধুমা� তােদর একজেনর বয়সসীমা পূরণ হেলই হেব।
- যারা ৭০% এর �বিশ �িতব�ী এবং অ�ত ৪৫ বছর বয়সী।
- �বীণ ব�ি�েদর স�ান যারা �িতব�ী, যারা থাকার জন� আেবদন কেরেছ
এবং যােদর বয়স ৪৫ বছেরর কম। 

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

�রােমর ৫ম �পৗরসভার অধীেন �বীণেদর জন� অিফস ও সামািজক �ক�–
Viale Palmiro Togliatti 983.
 
  যথাযথ িব�ি� জািরর পর আেবদনপ� জমা িদন।
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যােদর জন�

৬০ বছর ও তার �বিশ বয়সী নারী এবং ৬৫ বছর ও তার �বিশ বয়সী পু�ষ,
যারা �িনভ� র বা আংিশক �িনভ� র।

বৃ�া�ম

�যসব �সবা �দান কের
�বীণেদর জন� সামািজক �ক� সমূেহ িবিভ� ধরেণর সামািজক, সাং�� িতক
এবং িবেনাদনমূলক কায��ম সংগ�ত হয়।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

�বীণেদর জন� সামািজক �ক�

PUA �ত
Via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S. Caterina della
Rosa 
অভ�থ�নার িদন এবং সময়সূচী: ম�লবার, বৃহ�িতবার, ��বার- সকাল ৯টা
�থেক দপুুর ১টা, বৃহ�িতবার- দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা পয��।
 
Viale Palmiro Togliatti, 983 ৫ম �পৗরসভায়।
অভ�থ�নার িদন এবং সময়সূচী: �সামবার, ম�লবার, বৃহ�িতবার- সকাল ৯টা
�থেক দপুুর ১টা, বৃহ�িতবার- দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা পয��।
আ�িলক বৃ�া�েমর তািলকার জন�, www.comune.roma.it
ওেয়বসাইেট �দখুন, অথবা PUA র সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

যােদর জন�

�পৗরসভায় বসবাসকারী ৫৫ বছর ও তার �বিশ বয়সী ব�ি�  এবং �সসব ব�ি�
যারা ৬০% এর �বিশ �িতব�ী যােদর বয়স অ�ত ৪০ বছর বা তার �বিশ।
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�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

�পৗরসভা এলাকার অধীেন িন�িলিখত �বীণেদর জন� সামািজক �ক�
�েলার মেধ� এক�েত

�বীণেদর থাকা এবং িবেনাদনমূলক
কায��ম

�যসব �সবা �দান কের
�পৗরসভা �বীণেদর জন� অবকাশ যাপন এবং অন�ান� �ী�কালীন কায��ম
সংগ�ত কের।

�কে�র নাম
 
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

�কানা
 
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

সামািজকীকরণেক উৎসািহত করার জন� িনবি�ত ব�ি�র �ামী/�ীর জন� ও
িনব�েনর অনুমিত �দওয়া হেয়েছ, যারা খুব �বিশ �বীণ না এবং যােদর
�ইলেচয়াের চলােফরা করেত হয়না।
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যােদর জন�

- ৬০ বছর ও তার �বিশ বয়সী নারী এবং ৬৫ বছর ও তার �বিশ বয়েসর
পু�ষ, যারা �িনভ� র বা আংিশক �িনভ� র। তােদর �ামী/�ীরা অংশ�হণ করেত
চাইেল �ধুমা� তােদর একজেনর বয়সসীমা পূরণ হেলই হেব।
- যারা ৭০% এর �বিশ �িতব�ী এবং অ�ত ৪৫ বছর বয়সী।
- �বীণ ব�ি�েদর স�ান যারা �িতব�ী, যারা থাকার জন� আেবদন কেরেছ
এবং যােদর বয়স ৪৫ বছেরর কম।

যােদর জন�

৬০ বছর ও তার �বিশ বয়সী নারী এবং ৬৫ বছর ও তার �বিশ বয়সী পু�ষ,
যারা �পৗরসভার অিধবাসী।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

�বীণেদর জন� বািড়েত �সবা সহায়তা -
SAISA

�রােমর ৫ম �পৗরসভার অধীেন �বীণেদর জন� অিফস ও সামািজক �ক�–
Viale Palmiro Togliatti 983.
 
যথাযথ িব�ি� জািরর পর আেবদনপ� জমা িদন।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব
PUA �ত। পৃ�া ন�র ১ এ �দখুন

�যসব �সবা �দান কের
এই �সবা� বয়�েদর মন�াি�ক দ�তা�িল বজায় রাখা এবং পুন��ার
করার লে�� গ�ত, যার উে�শ� হল:
যথাস�ব তােদর বািড়েত থাকা স�ব করা ;
�ািত�ািনকীকরণ এবং/অথবা দীঘ��ায়ী হাসপাতােল থাকা এিড়েয় চলেত;
পুন��ার এবং তােদর অবিশ� �মতা বৃি� করা;
পিরবারেক সমথ�ন/সহায়তা �দান।



�
বীণ

েদ
র জ

ন� িন
েব
িদ
ত

 �স
বা

-22-

ছাড়প� �দােনর পরও �সবার
আওতায় রাখা

�যসব �সবা �দান কের
এই �সবা� �পৗরসভােত �া�বয়�েদর এবং �বীণ নাগিরকেদর জন� যােদর 
�রােমর �কােনা হাসপাতাল �থেক ছাড়প�/িরিলজ পাওয়ার �ি�য়া চলেছ,
যারা সামিয়কভােব অ�মতা �রােগ ভ�গেছন, যারা অসুিবধাজনক পিরি�িতেত
আেছন এবং যােদর সাহায�/সমথ�ন করার �কউ �নই।
এ� সেব�া�� ৬০ িদেনর জন�, যা বাড়ীেত সামািজক ও �া��েসবা উভয়
�কার সহায়তা �দান কের।

যােদর জন�
হাসপাতাল �থেক ছাড়প�/িরিলজ পাওয়া �রাগীেদর জন�, যােদর বািড়েত
সহায়তা দরকার।

আেবদন করার সময়
হাসপাতাল কতৃপ� �ারা, হাসপাতাল �থেক ছাড়প�/িরিলজ �দােনর
কমপে� এক স�াহ আেগ।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব
�সই হাসপাতােল, �যখােন �রাগীেক ভিত�  করা হেয়েছ।

HOSPICE (হসিপস)

�যসব �সবা �দান কের
এ� �িনভ� র নয় এমন ব�ি�েদর জন� আবািসক এবং আধা-আবািসক
কাঠােমার সহায়তা ও যে�র জন� আেবদন �হণ কের (RSA). 
জাতীয় �া�� �সবা (SSN) (Hospice) �ারা অনুেমািদত �িত�ান�িলেত
পিলেয়�ভ �সবা বা �শমন �সবা সহায়তা �দান কের।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব
Casa della Salute S.CATERINA DELLA ROSA Via N. Forteguerri, 4 
সময়সূচী: �সামবার, বুধবার এবং ��বার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা পয��।
-সরাসির �েবশািধকার-
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�যসব �সবা �দান কের
এই �সবা� �সসব নাগিরকেদর জন� যারা R.S.A. (আবািসক �া��েসবা
�দান �ক�) �যখােন সাব��িণক ২৪ ঘ�া �া��েসবা �দান করা হয় �সখােন 
িচিকৎসা �সবা �হণ কেরেছন, তােদর থাকাকালীন খরচ বহেন সহেযািগতা
করেব। িহসাবকৃত অংশ সরাসির �সখােন পিরেশাধ করা হেব।

আবািসক �া��েসবা �দানেক�
(RSA) �ত থাকাকালীন হাসপাতাল
িবেলর ব�য়ভার বহেন সহেযািগতা/
অংশ�হণ

যােদর জন�

�িনভ� র নয় এমন নাগিরকেদর জন� যােদর ISEE সে��া� ২০ হাজার ইউেরা
পয�� এবং যা সুিনিদ� � িনয়মানুযায়ী গণনাকৃত।
�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব
RSA অিফস
Via dell'Acqua Bulicante, 28
অ�াপেয়�েম� এর জন� �যাগােযাগ ক�ন: �টিলেফান-০৬.৬৯৬০৬৬৪
Viale Palmiro Togliatti, 983 ৫ম �পৗরসভায়।
�টিলেফান- ০৬.৬৯৬০৭৬৫৯

�যসব �সবা �দান কের

এ� সম� �পৗরসভা �ারা পিরচািলত এক� �সবা যা Via Modesta Valenti
�ত িনব�নেক অনুমিত �দয়: এ� এক� �চিলত �রিজি� �কানা যা বা�ব
নয়। এই �রিজি� �কানা� �ারা পূণ� নাগিরক অিধকার �ভাগ করেত
পারেবন। যা �ভাট �দওয়ার অিধকার, পিরচয়প� �াি�র স�াবনা এবং
সংি�� িনব�ন সা��িফেকট সহ, অবদান এবং �সবা সুিবধায় �েবেশর 
অিধকারেক অনুেমাদন �দয়।

গৃহহীনেদর ব�ি�গত তথ� িনব�ন
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যােদর জন�
গৃহহীন মানুষেদর জন� যারা অ� এলাকায় �ায়ীভােব বাস কেরন।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

PUA �ত
 Via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S. Caterina della
Rosa 
অভ�থ�নার িদন এবং সময়সূচী:
ম�লবার, বৃহ�িতবার, ��বার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা, বৃহ�িতবার-
দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা পয��। 
 Viale Palmiro Togliatti, 983 ৫ম �পৗরসভায়।
অভ�থ�নার িদন এবং সময়সূচী:
�সামবার, ম�লবার, বৃহ�িতবার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা, বৃহ�িতবার-
দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা পয��।

ক�াি�ন এবং রােত থাকার �হাে�ল

�যসব �সবা �দান কের

এ� এক� সরাসির �সবা ব�ব�া �যখােন রাজধানী �রাম শহর �ারা
অনুেমািদত সামািজক ক�াি�ন এবং/অথবা অভ�থ�না �ক��িলেত খাবার
খাওয়ার (দপুুর/রােতর খাবার), এবং/অথবা রােত থাকার জন� অনুেমাদন
�দওয়া হয়।

যােদর জন�

গৃহহীন নাগিরক এবং/অথবা এমন ব�ি� যারা ��তর সামািজক-অথ�ৈনিতক
 ভােব অসহায় অব�ায় আেছন।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

PUA �ত
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�া�বয়� এবং ২৪ মােসর �বশী বয়সী
িশ�েদর জন� �কাদান �ক�

�যসব �সবা �দান কের

২ বছর বা তার �বিশ বয়সী �া�বয়�েদর এবং িশ�েদর জন� বাধ�তামূলক
এবং ��ািবত �কাদান। ১৯৮৪ সােলর পর জ��হণকারী নাগিরকেদর জন�
অ�াপেয়�েমে�র আেবদন এবং �কার পুেরােনা সা��িফেকেটর জন�
আেবদন একক সংর�ণ/িরজােভ� শন �ক� (CUP) এ করা যােব। 
 �যাগােযাগ করেত পােরন এই না�ােরও: ০৬ ৫১০০৬৬৬৬
�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

VIA TELESE, 80
সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- সকাল ৮:৩০ �থেক ১১:৩০,  
ম�লবার এবং বৃহ�িতবার- দপুুর ২টা �থেক িবেকল ৪টা পয��।
িবেশষািয়ত �া�� �ক� SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14
সময়সূচী: �সামবার �থেক শিনবার- সকাল ৮:৩০ �থেক ১২:১০,  
ম�লবার এবং বৃহ�িতবার- দপুুর ২টা �থেক িবেকল ৪:৪০ পয��।

-25-

�া�বয়� �িতব�ী

�যসব �সবা �দান কের

১৮ বছর বা তার �বিশ বয়সী নাগিরকরা যারা �মাটর িনউরন �রাগ এবং
িনউেরা সাইেকালিজক�াল অ�মতায় ভ�গেছন তােদর জন� সামািজক �ােথ�
�িতেরাধ, সনা�করণ এবং �িতবি�তা িনয়�েণর জন� �া�� �সবা।

যােদর জন�
১৮ বছর বা তার �বিশ বয়সী নাগিরকেদর জন�।
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�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

VIA CASILINA, 395 
সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- সকাল ৯টা �থেক ১২টা, ম�লবার এবং
বৃহ�িতবার- দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা পয��। -সরাসির �েবশািধকার -
িবেশষািয়ত �া�� �ক� SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14
সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা পয��। -
সরাসির �েবশািধকার -

-26-

মানিসক �া�� �ক� 

�যসব �সবা �দান কের

এই �সবা� মানিসক সমস�ার সােথ স�িক� ত �া��, মানিসক এবং সামািজক
সমস�া সমূেহর সমাধান কের। 

যােদর জন�

১৮ বছর বা তার �বিশ বয়সী নাগিরকেদর জন�।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

VIA CASILINA, 395 
 সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- সকাল ৯টা �থেক রাত ৮টা, 
শিনবার- সকাল ৮টা �থেক দপুুের ২টা পয��। -সরাসির �েবশািধকার -
 
িবেশষািয়ত �া�� �ক� SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14
সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- সকাল ৯টা �থেক রাত ৮টা, 
শিনবার- সকাল ৮টা �থেক দপুুের ২টা পয��। -সরাসির �েবশািধকার -
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আস�েদর জন� �সবা (SER.D.)

�যসব �সবা �দান কের
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আস� এবং িনরাস� অব�ার �িতেরাধ, িচিকৎসা ও পুনব�াসন।

যােদর জন�

�রাম ৫ম �পৗরসভার বসবাসকারী সকল নাগিরকেদর জন�।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব
 VIA CASILINA, 397
 সময়সূচী: �সামবার, ম�লবার, বুধবার ও ��বার- সকাল ৮:১৫ �থেক দপুুর
১:১৫ এবং দপুুর ৩টা �থেক স��া ৬:৩০, বৃহ�িতবার- সকাল ৮.১৫ �থেক
দপুুের ১২:৩০ এবং দপুুর ৩টা �থেক স��া ৬:৩০, শিনবার- সকাল ৮.১৫ �থেক
দপুুের ১২:৩০পয��। (রিববার পালা�েম Asl Roma2 এর অন�ান�
SerT/(আসি� �সবা) এ)   -সরাসির �েবশািধকার-

HOSPICE (হসিপস)

২২ ন�র পৃ�ায় �দখুন

ক�াি�ন এবং রােত থাকার ব�ব�া

২৪ ন�র পৃ�ায় �দখুন

আবািসক �া��েসবা �দানেক�
(RSA) �ত থাকাকালীন হাসপাতাল
িবেলর ব�য়ভার বহেন সহেযািগতা/
অংশ�হণ

২৩ ন�র পৃ�ায় �দখুন
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আলেঝইমার (�ৃিত�ংশ) �রােগ
আ�া� মানুেষর জন� িদবা �ক�
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১৭ ন�র পৃ�ায় �দখুন

গৃহহীনেদর ব�ি�গত তথ� িনব�ন

২৩ ন�র পৃ�ায় �দখুন
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দ�ক �হণ
�যসব �সবা �দান কের

-29-

এই �সবা জাতীয় এবং/অথবা আ�জ�ািতক ভােব দ�ক  �হেণর ��ে�
দ�িতেদরেক সহায়তা �দান কের। �টিলেফােনর মাধ�েম অ�াপেয়�েমে�র
পর GOA (দ�ক িবষয়ক ওিরেয়ে�শন �প) �ত দ�িতরা অংশ�হণ
করেবন। GOA একজন মেনািব�ানী এবং একজন সামািজক কম�র �নতৃে�,
�িত দইু স�ােহ দইু� �বঠেকর আেয়াজন কের। দ�ক িনেত ই��ক
পিরবারেক িশ��েক পিরবাের অ�ভ���করেণ সাহায� ও সমথ�ন �দান কের
এবং অ�গিতর ত�াবধান কের।

যােদর জন�
িববািহত বা কমপে� ৩ বছর যাবৎ একসে� বসবাস করেছন এমন দ�িত,
যারা স�ান দ�ক িনেত চায় এবং যারা GOA �ত অংশ�হণ কেরেছ  এবং
দ�ক �হেণর জন� "অ�া�বয়�েদর জন� �কাট�" এ �দশ�েনর জন�
সা��িফেকট �পেয়েছ।
�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব
- Centro Comunale per le Adozioni e l'Affido (দ�ক �হন এবং ফ�ার
�কয়ােরর [পালক যে�র] জন� �পৗরসভা �ক�), Viale Manzoni, 16
০৬.৬৮৮০৬৮৮০ (�সামবার �থেক ��বার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা) 
Goa িম�ং এর জন� অ�াপেয়�েম� অনুযায়ী সব�সাধারেণর জন� �খালা।
- দ�ক �হেণর জন� সিচবালয়, Via S. Benedetto del Tronto
০৬.৪১৪৩৬৩৩৩ (ম�লবার ও ��বার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা)
- তেথ�র জন� ৫ম �পৗরসভার সমাজকম� Dott.ssa Santoni র সােথ
�যাগােযাগ ক�ন, অ�াপেয়�েম� �পেত- �টিলেফান ন�র: ০৬.৬৯৬০৭৬৪৫
অথবা তােক ইেমইল ক�ন: giuseppina.santoni@comune.roma.it
 
 
 পািরবািরক র�নােব�ন

�যসব �সবা �দান কের

এ� �সইসব অ�া�বয়�েদর জন� এক� পদে�প, যার পিরবার ��তর
অস�লতা এবং অ�ায়ী সংকেটর মুেখামুিখ, যােদর সমথ�ন ও পির�ান
দরকার। অভ�থ�না পূণ� সময় বা আংিশক সমেয়র হেত পাের।
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যােদর জন�

পিরবার সমূহ যােদর স�ান আেছ অথবা স�ানহীন, অথবা অিববািহত যারা
অস�ল অ�া�বয়� এবং তার পিরবারেক �াগত এবং সহায়তা করেত
ই��ক।
�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

দ�ক �হণ অনুে�েদ �দখুন

�া�বয়� এবং ২৪ মােসর �বশী বয়সী
িশ�েদর জন� �কাদান �ক�

২৫ ন�র পৃ�ায় �দখুন
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মানিসক �া�� এবং পুনব�াসন সুর�া
(TSMREE)

�যসব �সবা �দান কের

০ �থেক ১৮ বছর বয়সী িশ� এবং িকেশার-িকেশারীেদর িনউেরালিজকাল,
�ায়ুমন�াি�ক এবং সাইেকাপ�ােথালিজকাল �রােগর �িতেরাধ, িনণ�য়,
িচিকৎসা ও পুনব�াসন, এছাড়াও িশ� এবং িকেশার-িকেশারীেদর �বেড় ওঠা/
িবকাশ জিনত �রাগ িনরাময় ব�ব�া �দান।
যােদর জন�

৫ম �পৗরসভায় বসবাসকারী ০ �থেক ১৮ বছর বয়সী িশ� এবং িকেশার-
িকেশারীেদর জন�।
�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

VIA CASILINA, 395 
সময়সূচী: �সামবার �থেক ��বার- সকাল ৮টা �থেক দপুুর ১টা পয��।  -
সরাসির �েবশািধকার-
িবেশষািয়ত �া�� �ক� SAN FELICE Via degli Eucalipti, 14 
সময়সূচী: �সামবার �থেক বৃহ�িতবার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১২টা পয��। 
-সরাসির �েবশািধকার-
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৬ ন�র পৃ�ায় �দখুন

SPORTELLO DONNA (নারীেদর
�িত সিহংসতা এবং িল� �বষম� �রােধ
গ�ত সিমিত )

�যসব �সবা �দান কের
এই আ�িলক সুিবধা�  িবনামূেল� এলাকার িশ� এবং িকেশারেদর
সামািজক, িশ�াগত, সাং�� িতক, এবং িবেনাদনমূলক কায��েম �াগত
জানায়।

যােদর জন�

০ �থেক ১৮ বছর বয়সী িশ� এবং িকেশার-িকেশারীেদর জন�।

িশ�-িকেশারেদর জন� িবেনাদন �ক�
এবং আ�ঃসাং�� িতক �ক�

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব
�পৗরসভার িনে�া� অিফস সমূেহ �দখুন :

িশ�েদর জন� িবেনাদন �ক�-
৩ �থেক ১২ বছর বয়সী িশ�
(�িতব�ী িশ�রা ও )

Piazza dei Mirti 30
 Via Policastro 34
 Via Molfetta 30

িকেশার-িকেশারীেদর জন�
�ক�- ১১ �থেক ১৮ বছর
বয়সীেদর জন�

Via dei Sesami 20
 Viale Irpinia 50
 Viale Morandi 98
 Via De Magistris 19
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পািরবািরক পরামশ�  এবং ২৪ মােসর
কম বয়সী িশ�েদর জন� �কাদান

�যসব �সবা �দান কের
�িতেরাধ, তথ�, সামািজক সহায়তা, িচিকৎসা ও মানিসক সহায়তার মাধ�েম
নারীেদর, িশ�েদর এবং পিরবােরর �া�� সুর�া। ০ �থেক ২ বছর বয়সী
িশ�েদর জন� বাধ�তামূলক এবং ��ািবত �কা �দান।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

VIA CASILINA , 711 
(এলাকাসমূহ: Villa De Sanctis –
Torpignattara - Casilino 23 -
Quadraro vecchio) 
 
VIA MANFREDONIA, 43
(এলাকা: Quarticciolo)
 
VIA HERBERT SPENCER, 282 
(এলাকাসমূহ: Via G.Battista
Valente – Via A. Bullicante lato
six)
 

La Rustica িশ� িদবা �ক� Via Naide 116

আ�ঃসাং�� িতক �ক�
৩ �থেক ৬ বছর বয়সী Via
Alberto da Giussano 58
 ৬ �থেক ১৮ বছর বয়সী
(�িতব�ী িশ�রা ও) 
Via Collatina 286

P.ZZA DEI CONDOTTIERI, 34 
(এলাকাসমূহ: Via A.Bullicante –
P.le Prenestino)
 
VIA DELLE RESEDE, 1
(এলাকা: Centocelle)
 
 VIA DI TOR CERVARA, 307
(এলাকা:Tor Cervara) 
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২৩ ন�র পৃ�ায় �দখুন

গৃহহীনেদর ব�ি�গত তথ� িনব�ন

৭ ন�র পৃ�ায় �দখুন

ঔষিধক সহায়তার মাধ�েম মানব
�জনেনর জন� অনুেমাদন �দান
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��তর শারীিরক অ�মতা

�যসব �সবা �দান কের
এ� িশ�, �া�বয়� এবং �বীণরা যারা �িনভ� র বা �য়ংস�ূণ� নয়, এবং খুব
��তর অ�মতায় ভ�গেছন তােদর জন� এক� অথ�ৈনিতক সহেযািগতা।
২৬ �শ �সে��র ২০১৬ এর আ�ঃম�ণালয় অধ�ােদশ অনুসাের,
সুিবধােভাগীগণ �পেত পােরন, যা িন� �েপ �দান করা হয: 
- �িত মােস ৮০০ ইউেরা/€ পিরমাণ �সবা ভাতা, অথবা;
- পিরবারেক সহেযািগতা করেত ��ষাকারীর জন� �িত মােস ৭০০ ইউেরা/€
পিরমাণ �সবা সহায়তা।

যােদর জন�

২৬ �সে��র ২০১৬ এর আ�ঃম�ণালয় অধ�ােদশ অধ�ােদশ অনুযায়ী িশ�,
�া�বয়� এবং �বীণরা যারা �িনভ� র বা �য়ংস�ূণ� নয়, এবং খুব ��তর
অ�মতায় ভ�গেছন তােদর জন�। 

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

PUA �ত
 Via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S. Caterina della
Rosa 
অভ�থ�নার িদন এবং সময়সূচী:
ম�লবার, বৃহ�িতবার, ��বার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা, বৃহ�িতবার-
দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা পয��। 
 Viale Palmiro Togliatti, 983 প�ম �পৗরসভায়।
অভ�থ�নার িদন এবং সময়সূচী:
�সামবার, ম�লবার, বৃহ�িতবার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা, বৃহ�িতবার-
দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা পয��।

�া�বয়� �িতব�ী

২৫ ন�র পৃ�ায় �দখুন
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যােদর জন�

৫ম �পৗরসভায় বসবাসকারী �ায়ী বা অ�ায়ী শারীিরক �িতব�ী নাগিরকরা
আেবদন করেত পারেবন, যােত তারা এই সড়ক �ািফক �ীকৃত সুিবধা �পেত
পােরন।

�িতব�ীেদর গািড় িচি�তকরণ

৩০ ন�র পৃ�ায় �দখুন

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

মানিসক �া�� এবং পুনব�াসন সুর�া
(TSMREE)

 - Ufficio Contrassegni (�িতব�ীেদর গািড় িচ� আেবদেনর অিফস)
  Via Prenestina 510 - �টিলেফান- ০৬.৬৯৬০৭৩৮৮
�সামবার, ম�লবার, বৃহ�িতবার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১২:৩০ ; 
ম�লবার এবং বৃহ�িতবার- দপুুর ২:৩০ �থেক ৩:৩০ পয��।
 - URP (জনসংেযাগ অিফস)
Via di Torre Annunziata, 1 �টিলেফান: ০৬.৬৯৬০৬৩৩৬
�সামবার �থেক ��বার- সকাল ৮:৩০ �থেক দপুুর ১২টা 
ম�লবার এবং বৃহ�িতবার- দপুুর ২টা �থেক িবেকল ৪টা পয��।

৫ ন�র পৃ�ায় �দখুন

CURARE CON CURA 
(য� সহকাের িচিকৎসা �ক�)
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ব�ি�গতকৃত পািক� ং ��স

�যসব �সবা �দান কের
ব�ি�গতকৃত পািক� ং ��স হেলা �সসব নাগিরকেদর এক� অিধকার যারা
�িতব�ী িহেসেব িচি�ত এবং যােদর ��তর �িতব�ীে�র সা��িফেকট
রেয়েছ। যা �দান করা হয ়ল. ১০৪/৯২ এর আ��েকল ৩ ও অনুে�দ ৩
অনুযায়ী, এক� িবেশষ �াইিভং লাইেস� এবং পিরবিত� ত গাড়ী অনুসাের।
��তর �িতব�ী ব�ি�রা িনিদ� � সামািজক �াসি�কতার ��ে� ব�ি�গতকৃত
পািক� ং ��স/�ান পাওয়ার অনুমিত �পেত পােরন ( আ��েকল- ১১ "�পৗর
কাউি�েলর ��াবনা" ন�র- ৪৭/২০০৯)
এই সুিবধা ছােড়র মেধ� আেরা রেয়েছ িবিভ� �পৗরসভা পিরেষবািদ
(সামািজক �সবা, �ানীয় পুিলশ এবং �যুি�গত সংগঠন ইউিনট) এবং �ানীয়
�া�� কতৃ� পে�র (ASL) িচিকৎসা-আইিন পিরেষবা।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব
 - Ufficio Contrassegni (�িতব�ীেদর গািড় িচ� আেবদেনর অিফস)
  Via Prenestina 510 - �টিলেফান- ০৬.৬৯৬০৭৩৮৮
:�সামবার, ম�লবার, বৃহ�িতবার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১২:৩০ ; 
 ম�লবার এবং বৃহ�িতবার- দপুুর ২:৩০ �থেক ৩:৩০ পয��।
 - URP  (জনসংেযাগ অিফস)
Via di Torre Annunziata, 1 �টিলেফান: ০৬.৬৯৬০৬৩৩৬
�সামবার �থেক ��বার- সকাল ৮:৩০ �থেক দপুুর ১২টা 
ম�লবার এবং বৃহ�িতবার- দপুুর ২টা �থেক িবেকল ৪টা পয��।

পুনব�াসন কায��েমর জন� অথ�  সহায়তা

�যসব �সবা �দান কের

এই �সবা� িচিকৎসা �ক� �ারা �দ� পুনব�াসন কায��েমর জন� আবািসক
বা আধা আবািসক ভােব থাকাকালীন খরেচর িকছ�  অংশ �শয়ার কের।
গণনাকৃত িফ পিরেশাধ সরাসির �সবা �কে� করেত হেব।   
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যােদর জন�

�িতব�ী নাগিরকেদর জন� যােদর বাৎসিরক ISEE সে��া� ২০ হাজার
ইউেরা পয�� এবং যা সুিনিদ� � িনয়মানুযায়ী গণনাকৃত।. 

�যসব �সবা �দান কের
মাঝাির পয�ােয়র �িতব�ী ব�ি�েদর জন� িদবা �ক�, মৃদ ুপয�ােয়র
�িতব�ীেদর জন� সামািজকীকরণ �াব এবং অন�ান� �ক��িল যা �িতব�ী
ব�ি�েদর �ত�তা এবং �িনভ� রতার উ�িত ও বিধ�তকরেণর লে�� গ�ত,
যােত সামািজকীকরণ সহজতর হয় এবং তােদর পিরবােরর ক� উপশেম
সহায়তা করা যায়।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

�িতব�ীেদর জন� িদবা �ক�/�ড
�স�ার এবং অন�ান� সামািজকীকরণ
ও অবসর সমেয় �সবা

Ufficio Rsa
Sede di Via dell'Acqua Bulicante, 28
অ�াপেয়�েম� �পেত �ফান ক�ন, �টিলেফান: ০৬.৬৯৬০৬৬৪২
Sede di Viale Palmiro Togliatti, 983.  ৫ম �পৗরসভায়
�টিলেফান: ০৬.৬৯৬০৭৬৫৯

যােদর জন�

অ� �পৗরসভা এলাকায় বসবাসকারী �িতব�ী নাগিরকেদর জন�।
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�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব

PUA �ত
Via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S. Caterina della
Rosa.  অভ�থ�নার িদন এবং সময়সূচী:
ম�লবার, বৃহ�িতবার, ��বার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা, বৃহ�িতবার-
দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা পয��।
 
Viale Palmiro Togliatti, 983 ৫ম �পৗরসভায়।
অভ�থ�নার িদন এবং সময়সূচী: �সামবার, ম�লবার, বৃহ�িতবার- সকাল ৯টা
�থেক দপুুর ১টা, বৃহ�িতবার- দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা পয��।

�িতব�ীেদর জন� িনজ বািড়েত
সামািজক �সবা (SAISH)

�যসব �সবা �দান কের
SAISH - "�িতব�ী মানুেষর �ত�তা এবং ইি�ে�শেনর জন� �সবা" এ�
�িতব�ী মানুেষর জন� এক� সামািজক সহায়তা �সবা। এ� �পৗরসভার
অধীন� সামািজক �সবা এবং �ানীয় �া�� কতৃ� পে�র (ASL) সামািজক
�া�� �সবার অধীেন সমি�ত ব�ব�ার মাধ�েম পিরচািলত হয়।

যােদর জন�

নারীর ��ে� ৬০ বছর এবং পু�েষর ��ে� ৬৫ বছর অিত�ম কেরনিন এমন
�িতব�ী ব�ি�েদর জন�, যা ল.১০৪/৯২ এর আ��েকল ৩,অনুে�দ ৩
অনুযায়ী ��তর �িতবি�তার শেত�  আইন অনুযায়ী �ীকৃত, যার জীবেনর
এক বা একািধক �েয়াজনীয় কম�কা� স�াদেনর ��ে� ব�ি�গত �ত�তার
�ায়ী ও ��তর সীমাব�তা রেয়েছ, যা �যুি�গত সহায়তার মাধ�েমও
উ�রণেযাগ� নয়, �সবা� �ত�� এবং পেরা�ভােব �দান করা হেত পাের।
 
পেরা� সহায়তার পদে�প� এক� আিথ�ক সহায়তা যা সংি�� ব�ি�র �ারা
িনব�ািচত গৃহ সহকারীর �পেমে�র উে�েশ� �দান হয়।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব
PUA �ত
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�যসব �সবা �দান কের
এ� এক� সামিয়ক অথ�ৈনিতক পদে�প (সব�ািধক সময়কাল চার বছর), যা
বািড় ভাড়ার এক� অংশ পিরেশাধ করার লে�� ভাড়া�য়া �ক �দান করা হয।
সহেযািগতার ব�াি� মূল�ায়ন করা হেব কিমশেনর মাধ�েম, সুিবধা�
ব�বহারকারীর অথ�ৈনিতক অব�া এবং তহিবেলর �াপ�তা িবেবচনা কের।  

জ�ির আবাসন ব�ব�া

যােদর জন�

�পৗর এলাকার সকল আবািসক নাগিরক এবং যােদর সব�েশষ �রিসেড� অ�
এলাকায় িছল, যারা বাসা �থেক উে�েদর িশকার হেয়েছন এবং িনয়মানুযায়ী
িনবি�ত নত�ন এক� বাসা ভাড়া চ� ি� কেরেছন।

�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব
PUA �ত
 Via Niccolò Forteguerri 4 c/o la Casa della Salute S. Caterina della
Rosa 
অভ�থ�নার িদন এবং সময়সূচী:
ম�লবার, বৃহ�িতবার, ��বার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা, বৃহ�িতবার-
দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা পয��।
 
 Viale Palmiro Togliatti, 983 ৫ম �পৗরসভায়।
অভ�থ�নার িদন এবং সময়সূচী:
�সামবার, ম�লবার, বৃহ�িতবার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা, বৃহ�িতবার-
দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা পয��।
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অ�ভ�� ি� আয় - REI

�যসব �সবা �দান কের
অ�ভ�� ি� আয় (REI) �ম ও সামািজক নীিতমালা ম�ণালয় �ারা �চািরত
দাির�� ও সামািজক বাধার িব�ে� লড়াইেয়র একমা� জাতীয় পিরমাপ।
পিরমাপ�র এক� অথ�ৈনিতক সুিবধা রেয়েছ, যা �িতমােস এক�
ইেলক�িনক �পেম� কাড�  (REI কাড� ) এর মাধ�েম পিরবার �ক অথ� �দান
কের, এ� �পৗরসভা সামািজক �সবা �ারা পিরকি�ত সামািজক এবং
�পশাদারী অ�ভ�� ি�র এক� ব�ি�গতকৃত �ক�।

যােদর জন�
�সবা� �পেত পিরবার সমূেহর িন�িলিখত শত� াবলী আবশ�ক:
-  এক� �বধ ISEE যার মান ৬ হাজার ইউেরার �বিশ নয়;
-  ISRE মান ( ISEE আয় সূচক,অথ�াৎ ISR অনুপাতেক সমতা ��ল �ারা
ভাগ, বৃি� �নট) ৩ হাজার ইউেরার �বিশ নয়;
-  বাস�ান ছাড়া, অন�ান� �াবর স�ি� মূল� ২০ হাজার ইউেরার �বশী নয়;
-  অ�াবর স�ি� মূল� (আমানত, বত� মান ব�াংক অ�াকাউ�) ১০ হাজার
ইউেরার �বশী নয়; (�াসকৃত পিরমান দ�িতেদর জন� ৮ হাজার ইউেরা এবং
একক ব�ি�র জন� ৬ হাজার ইউেরা)।
REI �সবায় �েবেশর জন� পিরবােরর �িত� সদেস�র পূরণীয়  শত� াবলী:
-  অিন�াকৃত �বকারে�র জন� ইিতমেধ� কম�সং�ােনর জন� সামািজক বীমা
সুিবধা (NASpI) বা অথ�ৈনিতক সহায়তার জন� অন�ান� সামািজক সাহায�
�হণ করেছন না;
- আেবদন করার ২৪ মাস পূেব� যারা �থমবােরর মেতা িনবি�ত �াইেভট কার
এবং/অথবা �মাটরসাইেকেলর মািলক নন (এই শত�� �েযাজ� নয়
�িতব�ীেদর জন� ট�া� মওকুফ করা হেয়েছ এমন �াইেভট কার ও
�মাটরসাইেকেলর জন�); 
-  জাহাজ এবং িবেনাদনমূলক �নৗকার মািলক নন (আইনী অধ�ােদশ
১৭১/২০০৫, আ��েকল ৩, অনুে�দ ১)।
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�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব
৫ম �পৗরসভায়, Viale Palmiro Togliatti 983 এবং Via dell’Acqua
Bulicante 28 bis 
অভ�থ�নার িদন এবং সময়সূচী:
�সামবার, ম�লবার, বৃহ�িতবার- সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১টা, বৃহ�িতবার-
দপুুর ৩টা �থেক িবেকল ৫টা পয��।
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জ�রী সামািজক �াহক �সবা - SOS

�যসব �সবা �দান কের
এই পিরেষবা� সামািজক নীিত িবভাগ, সাবিসিডয়াির এবং �া��, সামািজক
অপাের�ং �ম িবভােগ অবি�ত এক� কল �স�ার ব�বহার কের, �যখােন
একশত এর �বিশ সামািজক কম� কাজ কেরন। কল �স�ার এ �ফান কল
আসার পর িকংবা শহের সি�য় পয�েব�ণ দেলর মাধ�েম ও �সবার আওতায়
আনা হয়।
এই �সবা� �পৗরসভা �সবা, �ানীয় �া�� কতৃ� প�(ASL), আদালত, �� ল
িসে�ম এবং বৃ�া�ম সবিকছ�র সােথ স�ৃ�।
কায�কলাপ সমূহ
- �টিলেফােনর মাধ�েম কৃত আেবদন মূল�ায়ন।
- �টিলেফােনর মাধ�েম সহায়তা।
- িদকিনেদ�শনা এবং তথ�।
-সামািজক জ�ির অব�া স�িক� ত কায��ম সম�য় সাধন।
- পিরি�িত যাচাই করার জন� সামািজক কম�েদর পাঠােনা।
- আ�িলক �সবা এবং আনু�ািনক ও অনানু�ািনক সামািজক �নটওয়াক�
সি�য়করণ।
- ডাটােবস ব�ব�াপনা।
- উপযু� সামািজক ও �া�� �সবা সমূহ সি�য় করার অেপ�াকালীন সমেয়
সমস�া�র সামিয়ক ব�ব�াপনা।
- �েয়াজনীয়তার উপর িনভ� র কের িনিদ� � �সবা: হাসপাতােল ভিত�  করা বা
অন�ান� সুিবধা (উদাহরণ��প নািস�ং �হাম, অ�া�বয়�েদর জন� আ�য়�ল)
এবং আেরা অন�ান� পদে�প।

যােদর জন�
এই �সবা� যারা চরম সামািজক অসহায় অব�ায় ভ�গেছন তােদর সবার
জন�, �যমন: গৃহহীন মানুষ, এমন মােয়রা যােদর অ�া�বয়� স�ান আেছ 
এবং অিভবাবকহীন অ�া�বয়�।
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�যখােন �যাগােযাগ করেত হেব
- সামািজক অপাের�ং �েমর কল �স�ার এ �যাগােযােগর মাধ�েম এই �সবার
আওতায় আসেত পােরন।
- এই �সবা� সারা বছর সাব��িণক ২৪ ঘ�া সি�য়।
- �সবা� ব�বহােরর জন� �কান আনু�ািনক শেত� র �েয়াজন �নই।
- �সবা� িবনামূেল� �দওয়া হয়।
 
সামািজক অপাের�ং �ম: ৮০০.৪৪.০০.২২ - সারা বছর সি�য়, িদেন
রােত সাব��িণক ২৪ ঘ�া।.
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