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لغات- والعربية(دورات وااللمانية والفرنسية االسبانية و )االنجليزية

C.I.F.البلدى النسائى االيطالى فاريزى-المركز
Via Bernardino Luini, 21 - 21100 Varese

لمعرفة دعم عن يبحثون والذين المهاجرة االسر لكافة االمهاتمفتوح لكل بالبلد الخدمات ماهية
أقرانه مع او بالمدرسة صعوبات يواجه إبنهن ألن المساعدة يتمنين معرفة.الالتى يريد ولمن

مختلف بين المقارنة فى معاً ينمو لكى االسرية التصرفات وفهم المختلفة الثقافات فى المرأة حاالت
.التجارب

اليهدف الذى لالجئين االيطالى CIR-للربحالمجلس

Via Nino Bixio, 37 - 20100 Varese–من(٠٣٣٢٢٧٦١١١.ت والجمعة )١٨الى١٥االثنين
cir.lombardia@malpensa.it - www.cir-onlus.org

EOS–والقُصر للنساء المعاملة وسوء الجنسى والتحرش العنف ضد والمصاحبة االستماع مركز
فاريزى–

Via Staurenghi, 24 - 21100 Varese–٠٣٣٢٤٩٦٥١١.فاكس–٠٣٣٢٢٣١٢٧١.ت
eosvarese@virgilio.it

EOSوالقُصر النساء معاملة وسوء الجنسى والتحرش العنف ضد ومصاحبة إستماع مركز هو
آخر مكان أى فى أو العمل أماكن وفى المدارس وفى االسرة .بداخل

الهجرة فى متخصص مركز–منفذ بمقر فاريزىالعمل فى التوظيف
Via Crispi, 50 - 21100 Varese–٠٣٣٢٢٨٨٣٨٦.ت

من( من١٦.٣٠الى١٣.٣٠االثنين )١٢.٣٠الى٨.٣٠واالربعاء
الهجرة فى متخصص ويوفر-المركز عمل عن يبحثون الذين للمهاجرين موجهة خدمة هى و العمل
االتى فى وإستشارات :معلومات

المعمول- العمل إيطالياعقود فى بها
مهنية- تدريب دورات
االجنبية- الدراسية بالشهادات االعتراف
االقامة- تصريح وتجديد إصدار
االقامة- كارد إصدار
االيطالية- الجنسية طلب
وتعلم- بالصحة تتعلق مشكالت حالة فى إليها التوجه لألجنبى ويمكن بالمناطق متواجدة خدمات

االيطالية .والسكناللغة
التعيين إجراءات بخصوص العمل ألصحاب االستشارة ذلك الى باالضافة المركز يقدم كما

االوروبية المجموعة خارج من .للمهاجرين
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Piazza San Martino, 3 - 21046 Malnate (VA)–١٧-١٥الخميس(٠٣٣٢٤٢٨٢٥٣.ت(

إستماع .Sمركز Martiri Evasio e Stefano

Piazza San Evasio, - Loc. Bizzozzero - 21100 Varese–١٧/١٨السبت(٠٣٣٢٢٦٢٣٣٤.ت(

إستماع .Sمركز Vittore Decanale

Piazza Canonica, 10 - 21100 Varese–٠٣٣٢٢٨٩٦٩٢.ت

والجمعة( واالربعاء )١١.٣٠-٩.٣٠االثنين

إستماع Sanمركز Giorgio

Via Fratelli Baroffio, 6 - Biumo Superiore - 21100 Varese-٠٣٣٢٢٨٦٣٩١.ت

إستماع SSمركز Pietro e Paolo

Via Bolchini, 5 - 21100 Masnago (VA)–١٧.٣٠-١٦الجمعة١٢-١٠االربعاء(٠٣٣٢٢٢٩٣٧٠.ت(

إستماع SSمركز Pietro e Paolo

Via XXIV Maggio, 5 - Biumo Superiore - 21100 Varese–٠٣٣٢٢٨٨٢٢٢.ت

والخميس( )١٥.٣٠/١٧االثنين

إستماع Giubianoمركز

c/o IPSIA Via Zucchi, 5 - 21100 Varese–٠٣٣٢٣١٣١١٩.فاكس–٠٣٣٢٣١٢٠٦٥.ت
edavarese@libero.it - www.edavarese.it

العام طوال متاح .التسجيل

CTPمركز – EDAمعاونين الضرورة حسب يعمل وبجوارهم مدرسين فيها يعمل عامة مدرسة هو

.خارجيين

ال CTPغرض – EDAعمله بمنطقة للسكان المعرفة وجودة مستوى رفع .هو

التالية الدورات المركز :ويقدم

المهنىدورات- التدريب مع متكامل ومسار الدبلوم على للحصول

لألجانب- إيطالية لغة دورات

آلى- حاسب ومتقدمة(دورات )أساسية
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Distretto di Azzate - Via Acquadro 6 - 21022 Azzate–٠٣٣٢٤٥٦٢٢٢.ت
Distretto di Sesto Calende - Largo Dell'Acqua - 21018 Sesto Calende–٠٣٣١٩٦١٤٥١.ت

مقاطعة Gallarateمنطقة

Distretto di Gallarate - Via Da Vinci - 21013 Gallarate–٠٣٣١٧٠٩٩٦١.ت
Distretto di Somma Lombardo - Via Fuser - 21019 Somma Lombardo–٠٣٣١٢٥٨١١٢.ت

مقاطعة Bustoمنطقة Arsizio

Distretto di Busto Arsizio - Via Stelvio 3 - 21052 Busto Arsizio–٠٣٣١٣٨٨٠١.ت
Distretto di Castellanza - Via Roma 2 - 21053 Castellanza–٠٣٣١٥٠٦٤١٥.ت

مقاطعة Saronnoمنطقة

Distretto di Saronno - Via Manzoni - 21047 Saronno–٠٢٩٦٠٦٥٥٣.ت
Distretto di Tradate - Via Gradisca - 21049 Tradate–٠٣٣١٨١٥١٠٢.ت

ANOLF Vareseللربح التهدف التى
Via Luini, 5 - 21100 Varese٠٣٣٢٢٤٠٥٧٩فاكس–٠٣٣٢٢٨٣٦٥٤.ت

من( الجمعة الى االثنين من١٢-٩من )١٧.٣٠-١٤.٣٠و
من بداية ، االيطالى الدستور ظل فى الشعوب بين واالخوة الصداقة زيادة هو لها القانونى الغرض

والدينى الثقافى ولتنوعهم للمهاجرين الكامل االيطالىالتقدير بالمجتمع ناجح إندماج أجل .من

CARITASكاريتاس

.Sمركزإستماع Ambrogio

Via Rosselli, 9 - 21100 Varese–والسبت(٠٣٣٢٢٢٩٦٩٥.ت )١٢-١٠الثالثاء

إستماع .Sمركز Carlo

Via S. Maria Maddalena, 14 - 21100 Varese–٧.٣٠/١٨.٣٠االثنين(٠٣٣٢٢٦٠٤٧٦.ت
)ُمسبقبموعد

إستماع .Sمركز Vincenzo Parr. S. Fermo e Rustico

Via Abbazia, 4 - 21100 Varese–الشهر(٠٣٣٢٣٣٣٠٥٤٣.ت فى أربعاء وثالث )١٨-١٧اول

إستماع .Sمركز Martino
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من( الجمعة الى االثنين مُسبق١٢.٣٠الى٨.٣٠من موعد على بناء عصراً )ويستقبل
إلتقاء Viaمركز Cairoli ٠٣٣٢٢٣٦٩٥٨.ت–6
إلتقاء Viaمركز Maspero, ٠٣٣٢٢٨٦٣٩٠.ت–20

متكامل نهارى Viaمركز Maspero, ٠٣٣٢٢٣١٩٦٩.ت–20

فاريزى بلدية
Via Valverde, 2 - 21100 Varese–٠٣٣٢٢٥٢٥٦٥.ت-www.provincia.va.it

(Carta dei Servizi www.cercaservizi.provincia.va.it/)

فاريزى للهجرة–محافظة الموحد (.S.U.I)المنفذ

Via Frattini, 1 - 21100 Varese–٠٣٣٢٨٠١٦٦٦.فاكس–٠٣٣٢٨٠١٦١٣.ت
pref.prefvarese@interbusiness.it - www.prefettura.varese.it/servizi.php

والجمعة( واالربعاء )١٧–١٥والخميس١٢-٩االثنين

فاريزىيةمدير االجانب–أمن مكتب
Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese-عامة.ع(٠٣٣٢٨٠١٧٣٩)/سنترال(٠٣٣٢٨٠١١١١.ت(

والجمعة والخميس واالربعاء المقدمة(١٠-٨.٣٠االثنين الوثائق بإختالف اليوم )يختلف

المحلى الصحة مكتب

فاريزى لمقاطعة المحلية الصحى العامة-المستشفى العالقات مكتب

Via Ottorino Rossi, 9 - 21100 Varese–٠٣٣٢٢٧٧٣٨٨.فاكس–٠٣٣٢٢٧٧٥٠٠.ت

الساعة( من الخميس الى االثنين الساعة١٢.٣٠الى٩من من١٥.٣٠الى١٤ومن الجمعة ويوم

الساعة٩الساعة )١٢.٣٠الى

االجتماعية المساعدة مقاطعات مقار

مقاطعة Lavenoمنطقة Mombello

Distretto di Cittiglio - Via Ceretti 8 - 21014 Laveno Mombello

Distretto-٠٣٣٢٦٢٥٣١٧/٣١٨.ت di Luino - Via Verdi 6 - 21016 Luino–٠٣٣٢٥٤٢٨١٧.ت

مقاطعة Vareseمنطقة

Distretto di Arcisate - Via Matteotti 20 - 21051 Arcisate–٠٣٣٢٤٧٩٧١٩.ت
Distretto di Varese - Viale Monte Rosa 28 - 21100 Varese-٣٣٢٨٢٨٤٥٩.ـت

مقاطعة Sestoمنطقة Calende
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Corso XXV Aprile, 22 - 23100 Sondrio

informazioni@provincia.so.it - www.provincia.so.it

Via Vittorio Veneto, 27 - 23100 Sondrio

Via Nazario Sauro, 72 - 23100 Sondrio

ANOLF Sondrio

Via Bonfadini, 1 - 23100 Sondrio

Caritas

Via Carducci, 1 - 23100 Sondrio

Caritas

Via Parravicini, 10 - 23100 Sondrio

Via Lavizzari, 4 Sondrio

Ippogrifo

Piazza Cavour 5 - 23100 Sondrio

info@csippogrifo.it - www.csippogrifo.it

Via Orrigoni, 5 - 21110 Varese

sociali@comune.varese.it - www.comune.varese.it
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Punto Donna

Via L. da Vinci, 15 - 27029 Vigevano (PV)

puntodonna@alice.it - www.puntodonna.org

Caritas

Via XX Settembre, 38 B - 27100 Pavia

info@caritaspavia.com - www.caritaspavia.com

via Pedotti 16, 27100 Pavia

Casale Durmon Cascina San Giuseppe, 18 - 27010 Inverno e Monteleone (PV)

info@aiutopsicologico.it - www.aiutopsicologico.it

CIF

Via Menocchio,43 - Paviawww.cifnazionale.it/regioni/lombardia

C.I.F.

(Via Vittorio Veneto 9 Voghera

Liberamente

Corso Garibaldi, 37/b - 27100 Pavia

associazionedonnepv@libero.it, liberamente@centroantiviolenzapv.it

www.centroantiviolenzapv.it

Palazzo Martinengo - 1° piano - Via Perego, 1 Sondrio
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Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

sportellostranieri@comune.pv.it - www.comune.pv.it

Via Rismondo 68 - 27100 Pavia

urp.pv@poliziadistato.it - www.questure.poliziadistato.it/Pavia

Piazza Guicciardi, 1 - 27100 Pavia

www.prefettura.it/pavia

Viale Indipendenza, 3 - 27100 Pavia

urp@asl.pavia.it - www.asl.pavia.it

ANOLF Pavia

Via Rolla, 3 - 27100 Pavia



C.A.DO.M.وبريانزا مونزا فى الُمعنفات النساء مساعدة مركز
Via Mentana, 43 - 20052 Monza–٠٣٩٢٨٤٤٥١٥.فاكس–٠٣٩٢٨٤٠٠٠٦.ت

السنترال عصراً:يعمل صباحاً–٢٢.٣٠-٢٠.٣٠مساًء/١٨-١٥بالثالثاء –١٢-٩االربعاء
صباحاً .٢٢.٣٠-٢٠.٣٠مساًء/١٨-١٥عصراً/١٢-٩الخميس

االحد الى االثنين من االلى الرد بخاصية السكرتارية فى٢٤تعمل اللقاءات.٢٤ساعة تنظيم يتم
تليفونياً ُمسبق .بموعد

cadomonza@centrodonnemaltrattate.191.it - www.cadom.it

المُعنفات(.C.A.DO.Mال النساء مساعدة أغراضه)مركز بين التى:من للنساء المساعدة تقديم
والعرق لثقافتهن كامل وإحترام هويتهن عن الكشف عدم ضمان مع السيئة للمعاملة يتعرضن

العنف ضد متين تضامن وتنمية المرأةوالدين دار شبكة فى واالشتراك ودعم أنواعه بكافة
تخص التى للقضايا والنشر والمناقشة البحث وتشجيع بإيطاليا المنتشرة العنف مكافحة ومراكز

المرأة ضد االتجاهالعنف هذا فى الحكومية المنظمات الخ(وتحفيز الفرص تكافؤ ولجنة ..)االقليم

CAIS)االجانب المهاجرين إستضافة )مركز
Via L. Spallanzani - 20052 Monza–٠٣٩٢٠٠٣٤٩٤.ت

مونزا كاريتاس الدينية الخيرية الجمعية
Via Zucchi, 22/B - 20052 Monza–٠٣٩٣٢٠٦٧١فاكس–٠٣٩٣٨٩٩٣٤.ت

caritas.monza@libero.it

االستماع Cristoمركز Re

Via Tosi, 6 - 20052 Monza–٠٣٩٢٨٤٧٠٤٣.ت

)٩.٣٠/١١الجمعة١٥.٣٠/١٧االربعاء٩.٣٠/١١الثالثاء(

االستماع Decanaleمركز Monza

Largo Esterle, 2 - 20052 Monza-٠٣٩٢٣٢٨٧٥٣.ت

والخميس( واالربعاء والجمعة١٠/١٢االثنين )١٥.٣٠/١٧.٣٠الثالثاء

االستماع .Sمركز Rocco e S. Alessandro

Via S. Rocco, 9 - 20052 Monza-)١٠/١٢السبت(

االستماع .Sمركز Cuore

Via Veneto, 28 - 20052 Monza-١٠/١٢الخميس(٠٣٩٧٣٧٠٥١.ت(

االستماع Karolمركز Wojtyla

Via Volturno, 38 - 20052 Monza–٩.٣٠/١١.٣٠االربعاء١٤/١٩االثنين(٣٣٤٧٣٢٤٣٦.ت(

CE.S.I.S)االجانب المهاجرين خدمات )مركز

Piazza Carrobiolo 10/c - 20052 Monza–الجمعة(٠٣٩٢٣٠١٦٠٨.ت الى االثنين )٩/١٢من
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Piazza Trento e Trieste - 20052 Monza

www.comune.monza.mi.it

Piazza Diaz, 1 - 20052 Monza

Spazio Donna

Via Rimembranze, 21 - 20057 - Vedano al Lambro (MI)

www.mosaicointerculturale.it

Brugherio - V.le Lombardia, 277

Carate Brianza - Via Mascherpa, 14

Cinisello Balsamo (MI) - Via Friuli

Cologno Monzese (MI) - Via Boccaccio, 12

Cormano (MI) - 

Desio - Via Foscolo, 26

Monza - Via Boito, 2

Seregno - Via Stefano Da Seregno, 10

Sesto S.Giovanni - Via Gramsci, 32

Trezzo S/A - Piazzale Gorizia, 2

Vimercate - Via Diaz, 42 (Frazione Ruginello)
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Telefono Rosa

Via Tassoni, 14 - 46100 Mantova

telefonorosa@tin.it - www.telefonorosamantova.it

Via Tarvisio, 13 - 20100 Milano

Via Barabino, 8 - 20100 Milano

Via Edolo, 19 - 20100 Milano

www.comune.milano.it

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano

www.provincia.milano.it

Corso Monforte, 31 - Primo Piano Milano

urp.pref_milano@interno.it - www.prefettura.milano.it

Via Montebello, 26 - 20100 Milano

www.questure.poliziadistato.it/Milano



مانتوفا للهجرة–محافظة الموحد المنفذ

Via Principe Amedeo, 30 - 46100 Mantova–٠٣٧٦٢٣٥١.ت
immigrazione.pref_mantova@interno.it - www.prefettura.it/mantova

٠٣٧٦٢٣٥٤٤٩.فاكس–٠٣٧٦٢٣٥٤٣٤/٠٣٧٦٢٣٥٤٢٥/٠٣٧٦٢٣٥٤٨٦.ت

)٩.٣٠/١٢.٣٠الجمعة٩.٣٠/١٢.٣٠االربعاء(

ANOLF Mantovaللربح التهدف التى
Via Torelli, 10 - 46100 Mantova-٠٣٧٦٣٦٢٨٥٦.فاكس–٠٣٧٦٣٥٢٢٣١.ت-www.anolf.it

من بداية ، االيطالى الدستور ظل فى الشعوب بين واالخوة الصداقة زيادة هو لها القانونى الغرض
االيطالى بالمجتمع ناجح إندماج أجل من والدينى الثقافى ولتنوعهم للمهاجرين الكامل .التقدير

AGAPEجمعية C.A.S.A. San Simone

Via G.Arrivabene, 47 - 46100 Mantova–٠٣٧٦٣٢٧٧٨٨.وفاكس.ت

االلكترونى agapeonlus@libero.it:البريد - www.caritasmantova.org

C.I.F.إقليمى نسائى إيطالى مانتوفا–مركز
Via Rubens, 7 - 46100 Mantova–٠٣٧٦٢٢٥٩٥٩.فاكس–٠٣٧٦٣٢٥٧٣٧.ت

البالد.C.I.Fال إعمار إعادة فى للمساهمة المسيحى الطابع ذات والجمعيات النساء بين كوصلة نشأ
والتضامن البشرية بالتنمية وااللتزام الديمقراطية المشاركة خالل .من

من ومكون الدولة اراضى كافة على واسعة شبكة خالل من متواجد للبلديات.C.I.Fوهو
وت والوطنى واالقاليم معوالمحافظات التواصل تقترحن والالتى نسائية مجموعات من تألف

المواطنة لحقوق كاملة ممارسة أجل من وكاستيلجوفريدو(.المؤسسات مانتوفا بلديات فى )موجود
االمهات لكل بالبلد الخدمات ماهية لمعرفة دعم عن يبحثون والذين المهاجرة االسر لكافة مفتوح

إبنهن ألن المساعدة يتمنين أقرانهالالتى مع او بالمدرسة صعوبات معرفة.يواجه يريد ولمن
مختلف بين المقارنة فى معاً ينمو لكى االسرية التصرفات وفهم المختلفة الثقافات فى المرأة حاالت

.التجارب

المفتوح الباب الخيرية Portaالجمعية Apertaللربح التهدف التى
Centro Studi - Vicolo Canove, 22 - 46100 Mantova–٠٣٧٦٣٦٨١٦٥.ت–

٠٣٧٦٢٢٤٤٩٤.فاكس
centrostudi@portaaperta.it immigrazione@portaaperta.it - www.portaaperta.it

والبغاء بالبشر االتجار ضحايا هن الالتى خاصة وبصفة المهاجرات للنساء الموجهة االنشطة يحقق
واالمانة االستماع مركز خدمات خالل ومن مجالاالجتماعية فى العمل بخالف المتنقلة الوحدات

واللغوية الثقافية .اوساطة
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Via D. Tassoni, 12 - 46100 Mantova

immigrazione@domino.comune.mantova.it,

pariopportunita@domino.comune.mantova.it

www.comune.mantova.it, www.dirittieopportunita.it

sportelloimmigrati@domino.comune.mantova.it

Via Don Maraglio, 4 al piano terra Mantova

urp@provincia.mantova.it - www.provincia.mantova.it

Via Principe Amedeo, 32 Mantova

intercultura@provincia.mantova.it

Piazza Sordello, 46 - 46100 Mantova

uffgab.mn@poliziadistato.it - www.questure.poliziadistato.it/Mantova



caritas@diocesi.lodi.it:االلكترونىالبريد - www.diocesi.lodi.it/caritas

النسائى الضيافة جاكومو"دار "سان

Via S. Giacomo, 15 - 26900 Lodi–٠٣٧١٤٢٠٤٩١.ت

النسائيةالغرض الهجرة ظاهرة على ملموساً رداً إعطاء هو

:يقدم
المصاعب- من يعانين الالتى للنساء أولية ضيافة

لإلندماج- مسيرتهم خالل الضيوف مصاحبة

روحية- مساعدة

المنزلى- واإلقتصاد النظافة وعلى إيطالية لغة .دورات

المستقل- السكن

:يشجع
الثقافى- االجتماعى االندماج

النشطة- المواطنة
مجانياً بسيطة(المبيت مساهمة يدفع يعمل مرة)من كل فى تقييمها يتم البقاء أساسومدة على

حدة على فرد كل .حالة

االستماع .A"مركز Boccalari"االولية للمساعدة باسيانو سان ومركز

Via S. Giacomo, ٠٣٧١٥٤٤٦٠٤فاكس–٠٣٧١٤٢١٧٧٢/٠٣٧١٥٤٤٦٣٠.ت–15

بالمقاطعة المساعدة االجتماعية الخدمات بإتجاه والمصاحبة التوجيه خدمة معلومات.يقدم يقدم

الهجرةعن موضوع فى السارية .القوانين

الثالثاء أيام الساعة-الخميس-االربعاء–مفتوح من الساعة١٠السبت ١٢الى

االستماع لمركز التوجه للمساعدة المحتاجين األجانب لكافة يتفهموا.يمكن ان سيحاولون العاملين

لألشخاص الضرورة تحالة يتم للحاجة وطبقاً إليهم المدينةالمتوجهين منشآت لمختلف وجيههم

المساعدة بتقديم .المعنية
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Via Fanfulla, 8 - 26900 Lodi–٠٣٧١٤٤٢١.ت
عامة www.provincia.lodi.it-٤٤٢٦١٣/٤٤٢٦٠٨٠٣٧١.ت–عالقات

عنه نتج والذى الهجرة عن بمرصد بالدفع لودى بلدية الثقافى"قامت التبادل الى"مشروع الهادف
االندماج ثقافة تفعيل.تشجيع تم المجال هذا الظاهرةإستقصائيةدراسة٢عددفى هذه :لفهم

لودى" مقاطعة فى االجنبية لودى"و"الهجرة مقاطعة مدارس فى االجانب ومسار"التالميذ
التالية الموضوعات على فى:تدريبى والمشاركة الثقافية والوساطة والصحة والمدرسة التقنين

حالياًالجمعيات إستقصائية دراسة عمل يجرى أنه الى فى"عنباالضافة لألجانب المعيشة أوضاع
لودى .مقاطعة "

لودى أمن الهجرة–مديرية مكتب
Via Defendente, 33 - 26900 Lodi

الجمعة–٣٧١٤٤٤٧٧٧.فاكس–٠٣٧١٤٤٤١.ت الى االثنين االربعاء٨.٣٠/١٢.٣٠من
االلكترونى–١٥/١٨والخميس urp.lo@poliziadistato.it:البريد - www.questure.poliziadistato.it/Lodi

لودى للحكومة–محافظة االقليمى المكتب
Corso Umberto I, 40 - 26900 Lodi–٠٣٧١٤٤٧١.ت-www.prefettura.lodi.it

اللجوء وحق والهجرة لألجنبى القانونى والوضع ومواطنة مدنية حقوق الرابع القطاع
www.prefettura.lodi.it-٠٣٧١٤٤٧٦٠٢.فاكس–٠٣٧١٤٤٧٤٤٨.ت

الهجرة مكتب
Via Defendente, 33 - 26900 Lodi–والمحافظة٠٣٧١٤٤٤١.ت االمن لمديرية موحد سنترال

المحلى الصحة ASLمكتب

المحلى الصحة لودى–مكتب
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi

www.asl.lodi.it-٠٣٧١٤٢٦١٩٠.فاكس–٠٣٧١٥٨٧١سنترال.ت

وإتصال عامة االلكترونى–عالقات urp.asl@asl.lodi.it:البريد

والجمعة(٠٣٧١٥٨٧٦٤٨٠.فاكس–٠٣٧١٥٨٧٥٩٦٤.٤٤١٩.ت االربعاء-١٠/١٢االثنين
١٠/١٤(

ANOLF Lodiللربح التهدف التى
Via Gaffurio, 22 - 20075 Lodi–٠٣٧١٤٢٥٥٨٦.فاكس–٠٣٧١٥٩١٠١.ت-www.anolf.it

منالغرض بداية ، االيطالى الدستور ظل فى الشعوب بين واالخوة الصداقة زيادة هو لها القانونى
االيطالى بالمجتمع ناجح إندماج أجل من والدينى الثقافى ولتنوعهم للمهاجرين الكامل .التقدير

معاً مشروع جمعية
Via Cavour, 31 - 26900 Lodi–٥٤٤٦٠٢.فاكس–٠٣٧١٥٤٤٦٢٥.ت
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Consolida

Via Belvedere,19 - 23900 Lecco

segreteria@consorzioconsolida.it - www.consorzioconsolida.it

L'Altra Metà del Cielo

Via Trento, 26 - 23807 Merate (Lecco)

altrametadelcielo@yahoo.it

Telefono Donna Merate

Arcobaleno

Via Mascari, 1 - 23900 Lecco

info@larcobaleno.coop - www.larcobaleno.coop

Housing Sociale

Sprar

Omniaelle

Monastero del Lavello

Via Padri Serviti, 1 - 23801 Calolziocorte (Lecco)

ass.omniaelle@libero.it

U.D.I.

Via Parini, 6 - 23900 Lecco

teldonnaudi@alice.it - www.udinazionale.org

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

urp@comune.lodi.it - www.comune.lodi.it



االلكترونى urp.lc@poliziadistato.it:البريد - www.questure.poliziadistato.it/Lecco

المحلى الصحة مكتب
ليكو مقاطعة صحة العامة–مكتب المديرية

C.so C. Alberto, 120 - 23900 Lecco

info@asl.lecco.it-٠٣٤١٤٨٢٢١١.فاكس–٠٣٤١٤٨٢١١١.ت - www.asl.lecco.it

للمقاطعة العامة العالقات :مكتب
ت* المركزى العامة العالقات ٠٣١٤-٤٨٢٥٠٢/٤٨٢٢٩٠.مكتب
العامة* العالقات تمكتب ليكو مقاطعة ٠٣٤١-٤٨٢٤٣٩.فى
فى* العامة العالقات تمكتب بيالنو ٠٣٤١-٨٢٢١١٢.مقاطعة
ت* ميراتى مقاطعة فى العامة العالقات ٠٣٩-٥٩١٦٤٠٦.مكتب

ANOLF Leccoللربح التهدف التى
Via Besonda, 11 - 23900 Lecco

anolf.lecco@cisl.it-٠٣٤١٢٧٥٦٦٨فاكس–٠٣٤١٢٧٥٥٥٣.ت - www.anolf.it

واالخوة الصداقة زيادة هو لها القانونى منالغرض بداية ، االيطالى الدستور ظل فى الشعوب بين
االيطالى بالمجتمع ناجح إندماج أجل من والدينى الثقافى ولتنوعهم للمهاجرين الكامل .التقدير

lesجمعية Culturesللربح التهدف التى
دولى ثقافى معمل

Corso Martiri, 31 - 23900 Lecco

informazioni@lescultures.it-٠٣٤١٣٧٠٩٢١فاكس–٠٣٤١٢٨٤٨٢٨.ت

العمل من:مواعيد الجمعة الى االثنين ١٨الى١٤ومن١٢.٣٠الى٨.٣٠من
لل االمية محو بالنساءمشروعات ُمحدد إهتمام مع المهاجرين .سكان

C.I.F.إقليمى نسائى إيطالى ليكو–مركز
Via Amendola, 57 - 23900 Lecco

cif.plecco@libero.it-٣٦٠٧٩٣/٠٣٤١.فاكس–٣٤٨٥٢٨١٥٣٦-٠٣٤١٣٦٠٧٩٣.ت

وأولجيناتى.C.I.Fال والريو ومانديللو وجالبياتWومالجراتى وديرفيو وكوليكو ليكو لديات فى متواجد
.وفالمادريا

البالد.C.I.Fال إعمار إعادة فى للمساهمة المسيحى الطابع ذات والجمعيات النساء بين كوصلة نشأ
والتضامن البشرية بالتنمية وااللتزام الديمقراطية المشاركة خالل .من

من ومكون الدولة اراضى كافة على واسعة شبكة خالل من متواجد للبلديات.C.I.Fوهو
وت والوطنى واالقاليم معوالمحافظات التواصل تقترحن والالتى نسائية مجموعات من تألف

المواطنة لحقوق كاملة ممارسة أجل من .المؤسسات
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ليكو بلدية
Piazza Diaz, 1 – Lecco–٠٣٤١٤٨١١١١.ت-www.comune.lecco.it

للجمهور العمل الساعة:مواعيد من الجمعة الى االثنين ١٧الى١٤.٣٠ومن١٣الى٩من

ليكومقاطعة
Piazza Lega Lombarda, 4 - 23900 Lecco ٠٣٤١٢٩٥٣٣٣.فاكس-٠٣٤١٢٩٥١١١.ت--

www.provincia.lecco.it

ليكو ليكو–محافظة فى للحكومة االقليمى المكتب
C.so Promessi Sposi, 36 - 23900 Lecco–٠٣٤١٢٧٩٦٦٦فاكس–٠٣٤١٢٧٩١١١.ت

االلكترونى prefettura.lecco@interno.it:البريد - www.prefettura.it/lecco

نتج حيث ليكو وبلدية ليكو مقاطعة من البلديات رؤساء ممثلى مجلس من مقدمة هى الهجرة خدمات
أركوبالينو االجتماعية والجمعية كونسوليدا إتحاد إلتزامهم .عن

التالية المواعيد فى للجمهور مفتوح من:المنفذ من–١٢لىا٩االثنين الى١٤.٣٠االربعاء
Spazioبمقر١٦.٣٠ Regione, corso Promessi Sposi, 132 – Lecco

المواعيد لحجز التليفون ٣٣٥٥٣٢٨٨٨٣:رقم
لهم المسموح المهاجرين ونسبة بالجنسية واالعتراف العائلى للجمع طلبات وتقديم إستشارات

سنوياً االقامةبالدخول .ومستندات
التاليةالمنفذ المواعيد فى للجمهور من:مفتوح االربعاء الى االثنين وذلك١٢.٣٠الى٨.٣٠من

الموحد المنفذ ليكو–بمقر Corsoمحافظة Promessi Sposi, 36 – Lecco

و لإلستشارة التليفون ٠٣٤١٢٧٩٦١٥:االستعالماترقم
وطالبى لألجانب والثانية االولية المأوى تدبير إدارة المشروعات:اللجوءخدمات محيط فى

شبكة بتفعيل أركوبالينو االجتماعية الجمعية مع باالشتراك ليكو بلدية قامت للهجرة المخصصة
رسمى تصريح حاملى من البالغين الذكور من مهاجرين لمواطنين وثانى أولى مأوى لتدبير

ودفعه.باإلقامة الضيافة من الشبكة هذه الى المواطنون هؤالء يصل إلقامتهمحيث شهرية نسبة م
الحاالت مستويات لمختلف طبقاً .ومحددة

اللجوء لطالبى الحماية لنظام الوطنية الشبكة فى أيضاً تشارك ليكو (SPRAR)والالجئينبلدية

عدد التصرف تحت تضع وأركوبالينو كازا الجراند و الخيرية الجمعيات خالل مكان١٥ومن
لإلندما والتوجيه مأوى السياسيينلتدبير والالجئين اللجوء لطالبى .ج
بمسمى هو الضيافة مضيافة:ليكو"مشروع مقاطعة اراضى"هى كافة على يتطور وهو

ليكو ومحافظة المقاطعة إدارات ومن المقاطعة بلديات من كبير بدعم .المقاطعة

ليكو أمن الهجرة-مديرية مكتب
Via Leonardo da Vinci, 2 - 22053 Lecco–٠٣٤١٢٧٩٧٤٧.فاكس–٠٣٤٧٢٧٩٥٧٧.ت

الخميس الى االثنين ١٣.٣٠-٨.٣٠الجمعة١٧-١٣.٣٠/١٥-٨.٣٠من
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Via XX Settembre, 115 - 26013 Crema (Cremona)

assocdonne@alice.it - www.controlaviolenza.it

Incontro DonnaA.I.D.A.

Via Gallarati, 2 (angolo Via Aselli, 15) - 26100 Cremona

aida.onlus@virgilio.it - www.sitisolidali.it/siti/aida

Via Bergamo, 59 - 26100 Cremona

Via Stenico, 2b - 26100 Cremona

Via S. Antonio del fuoco, 11 - 26100 Cremona

Centro di Accoglienza 

Via Stenico, 2 - 26100 Cremona

Lecco Via Parini, 8 stranieri@larcobaleno.coop.it
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Palazzo Ala Ponzone - C.so Vittorio Emanuele II 42 (p. terra - c/o PoIS) 26100 Cremona

pois@comune.cremona.it

C.so Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 Cremon

C.so Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 Cremona - Centralino 0372 4881 - Fax 0372 488666

sportellounico.prefettura-utg@rup.cr.it sito www.prefettura.it/cremona

C.so Vittorio Emanuele II, 25/27 - 26100 Cremona

www.questure.poliziadistato.it/Cremona

Via Belgiardino, 2 - 26100 Cremona

Distretto di Cremona - Viale Trento Trieste, 15 - 26100 Cremona

Distretto di Crema - Via Gramsci, 13 - 26013 Crema

Distretto di Casalmaggiore - Via Azzo Porzio, 73 - 26041 Casalmaggiore

ANOLF Cremona

V.le Trento Trieste, 54 - 26100 Cremona

www.anolf.it



االلكترونى paricomo@emporiodonna.it:البريد

جمعية النماذجPariComoان تقوية وفى االجتماعية التنمية فى النساء مشاركة من وتقيم تعزز

عملية وتدعم والعملية االجتماعية المنظمات فى او المؤسسات فى سواء النسائية للزعامات الجديدة

فى والنساء الرجال بين المساواة وتقترح ترقيها وتعزز المرأة جانب من العمل الى الوصول

الع وفى التوعيةالتوظف على وتحرص ، الفرص وتكافؤ المساواة مبادئ وتنشر المرتب وفى مل

مبادرة أية تدعم ، الجنسين عن النمطية الصور تخطى طريق عن حتى النوعية الشخصية لفهم

لت والنساءمفيدة للرجال العمل أوقات و المعيشة أوقات بين أفضل توازن االندماجحقيق وتعزز

االجنب للمرأة .يةالثقافى

Spazio Donne–ثقافى تبادل معمل

Via Dalmazia, 2 - 22063 Cantù (Como)–٠٣١٧٠٠٩٣٥.فاكس–٠٣١٧٠٠٩٣٥.ت

االلكترونى spazio_donne@virgilio.it:البريد

Spazio Donne - Laboratorio interculturaleمنذ الُمكتسبة الخبرة بعد تأسيسها محيط١٩٩٧تم فى

االوروبية"مشروع والعالقات االجنبية كانتو"المرأة فى المقيمات المهاجرات النساء .إلدماج

نفسه منيقدم لنساء واالستضافة لإللتقاء المتبادلكمكان للتعارف ومفتوح االقطار من.كافة يعمل

االعراق متعدد التعايش على منفتح مجتمع بناء النساء.أجل تستطيع حتى فرص بخلق ويلتزم

الالزمةإ االدوات وإتاحة االجتماعية الرعاية مفهوم عن بعيداً ، جديدة مهارات وتجربة كتساب

منهن كل وشخصية والثقافة القدرة وتعزيز إحترام مع للمجتمع مفيدة بأنشطة للقيام .لهن

المرأة Telefonoتليفون Donna-كومو

Via Zezio, 60 - 22100 Como-٠٣١٣١٠٩٣٧٤.فاكس–٠٣١٣٠٤٥٨٥.ت

االلكترونى segreteria@telefonodonnacomo.it:البريد www.telefonodonnacomo.it

التليفونى القانونيةاالستماع واالستشارات واالربعاء:ولقاءات الساعةوالجمعةاالثنين ١٥من

من١٨الى والسبت والخميس الثالثاء قُصر-١٢الى٩، بأطفال الُمعنفات للنساءئ ضيافة –دار

مجانية هى الخدمات وجميع للجمهور مفتوح للمستندات .ومركز
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للربحANOLFجمعية التهدف التى كومو
Via Brambilla 24 - 22100 Como–٠٣١٢٩٦٢٢٧.ت

الجمعة الى االثنين من العمل ١٨.٣٠-١٢.٣٠/١٤.٣٠-٩مواعيد
االلكترونى wwwanolf@usp.it:البريد - www.anolf.it

من بداية ، االيطالى الدستور ظل فى الشعوب بين واالخوة الصداقة زيادة هو لها القانونى الغرض
أجل من والدينى الثقافى ولتنوعهم للمهاجرين الكامل االيطالىالتقدير بالمجتمع ناجح .إندماج

C.I.F.كوموقليمىاإل فى
Via Rodari, 1 - 20100 Como–٠٣١٣٠٤١٩٠فاكس.ت-centroitlianofemminil@tin.it

البالد.C.I.Fال إعمار إعادة فى للمساهمة المسيحى الطابع ذات والجمعيات النساء بين كوصلة نشأ
والتضامن البشرية بالتنمية وااللتزام الديمقراطية المشاركة خالل .من

من ومكون الدولة اراضى كافة على واسعة شبكة خالل من متواجد للبلديات.C.I.Fوهو
وت والوطنى واالقاليم معوالمحافظات التواصل تقترحن والالتى نسائية مجموعات من تألف

المواطنة لحقوق كاملة ممارسة أجل من .المؤسسات

C.O.F.النسائى التوجيه دار
Via Lucinasco, 13 - 22070 Montano Lucino (Como)–فاكس–٠٣١٤٧٠١٦٦.ت.

االلكترونى–٠٣١٤٧٢١٠٤٢ cofmontano@virgilio.it:البريد sito www.cofmontano.it

”C.O.F.“النسائى التوجيه أسونتا"دار Montanoفى"ماريا Lucinoعام فى بمبادرة١٩٥٧نشأ
فى أنفسهن وجدن والالتى السابقات البغاء ممارسات إليواء للحاجة كإستجابة بونوليس أديلى من

الرسمية البغاء بيوت بغلق ميرلين قانون قام أن بعد الضياع من إعادة.حالة الدار يتولى حالياً
من قادمات إيطاليات ام االوروبية المجموعة خارج من سواء شدة فى لفتيات االجتماعى االدماج

عائلية بمصاعب أو البغاء .مهنة

ESKENOSEN

Via Prudenziana 17 - 22100 Como–٠٣١٣٠٢٧٢١/٠٣١٣٣٧٢٠٩١.ت
االلكترونى eskenosen@eskenosen.org:البريد - www.eskenosen.org

الكاريتاس مع وااليطالية(بالتعاون دى)الدينية فيليى العتيق للمعهد الكريمة الضيافة وبفضل
أسر إلستضافة المنشأة هذه ترتيب بإعادة قمنا اورسوال لسانت التابعة ميريشى انجيال سانت

لهم مؤقتة سكنية حلوالً وتقديم الهموممهاجرين ومشاطرة لهم واالصغاء لمعاونتهم مستعد وجاراً
للمدينة االجتماعى النسيج فى إلدماجهم .إنتظاراً

PARICOMO

Via Rusconi, 21 - 22100 Como–٠٣١٤٤٩٠٥٠٣.فاكس–٠٣١٤٤٩٠٥٣.ت
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المكتب* التاليةاالستعالماتويوفر المجاالت فى وطلب:واالستشارة االقامة تصاريح تجديد
االقامة السياسى-كارد االسرةاللجوء شمل الهجرة–وجمع الحكومية–قانون المكاتب مقر

طلبها وطرق مستندات مهنية–مقاصف–لطلب تدريب بهاFSEدورات–دورات –ومايتعلق
ولقاء الذاتية السيرة وتحرير عمل عن البحث وطرق االسرية والمشكالت إيطالية لغة دورات

بالطلب .العرض
مباشرة* االعمال بإنهاء القيام أو و(اإلصطحاب االمن التوظيفبمديرية ومكتب العمل )مكتب
والثانية* األولية اإلستقبال مراكز فى Prestino(اإلدراج - Tavernola - Via

Valmulini - Via Valleggio - Sagnino - Centri della Caritas(
الخدمة* من يستفيدوا الذين المستخدمين بيانات .تسجيل
بالهجرة* تتعلق مستندات على ).قوانين-مجالت-كتب(اإلطالع

ت االجتماعية ٠٣١٥٢٠٠٠٠.الخدمة
للحكومة(محافظة االقليمى للهجرة–كومو)المكتب الوحيد المنفذ

Via A. Volta, 50 - 22100 Como–٠٣١٣٧٦٦٦.فاكس–٠٣١٣١٧١.ت
االلكترونى prefettura.como@interno.it:البريد - www.prefettura.it/como

الثانى:المكتبمحل والدور االول والدور االرضى .بالدور
immigrazione.como@utgprefettura.it–فاكس–٠٣١٣١٧٦٥٩-٠٣١٣١٧٦٥٧.ت

االستقبال(٠٣١٣١٧٤٩٤. ٩/١٢الخميس–٨.٣٠/١٥.٣٠االربعاء–٩/١٢االثنين:مواعيد
)٩/١٢الجمعة–

كومو أمن الهجرة–مديرية مكتب
Viale Roosevelt, 7 - 22100 Como–٠٣١٣١٧٥٠٢.فاكس–٠٣١٣١٧٥٤٨.ت

السبت( الى االثنين )٨.٣٠/١٢.٣٠من
االلكترونى urp.co@poliziadistato.it:البريد - www.questure.poliziadistato.it/como

المحلى الصحة مكتب
كومو محافظة عامة عالقات مكتب

Campione d’Italia, Corso Italia, distretto.campione@asl.como.it-٦٤٩٧١٠٧/٠٠٤١٩١-٠٨.ت–10

Cantù, Via Domea, urp.cantu@asl.como.it-٠٣١٧٩٩٢١٠.ت–4

Como, Via Croce Rossa 1 (angolo v. Cadorna)–٠٣١٣٧٠٧٠٠.ت-urp.como@asl.como.it

Dongo, Via Gentile, urp.dongo@asl.como.it-٠٣٤٤٩٧٣٥١٢.ت–11

Erba Pontelambro, Via Verdi, urp.erba@asl.como.it-٠٣١٦٣٣٧٩٠٥.ت–2

Lomazzo, Via del Rampanone, urp.lomazzo@asl.como.it-٠٢٩٦٩٤١٢٤.ت–1

Mariano Comense, Via Felice Villa, urp.mariano@asl.como.it-٠٣١٧٥٥٢٢٦.ت–5

Menaggio, Loveno - Villa Govone–٠٣٤٤٣٦٩٢٠٤.ت-urp.menaggio@asl.como.it

Olgiate Comasco, Via Roma, urp.olgiate@asl.como.it-٠٣١٩٩٩٢٠٢.ت–61
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Casa delle Donne

Via S. Faustino, 38 - 25122 Brescia

C.I.F.Breno

Via Duomo, 1 - 25043 Breno (BS)

C.I.F.Lumezzane

Via Don De Giacomi - 25065 Lumezzane S. Sebastiano (Brescia)

C.I.F.Pisogne

Via Isonni, 7 - 25055 Pisogne (BS)

C.I.F.

C.I.F.

Via S. Zeno, 174 - 25124 Brescia

Servizi Sociali - Via Italia Libera, 18/A 1° piano

www.comune.como.it-suriano.paola@comune.como.it 

Via T. Grossi 4



Via Falcone, 18 – Montichiari–٠٣٠٩٦٦١٢٦١.فاكس–٠٣٠٩٦٦١٢٤١.ت
االلكترونى distrettomontichiari@aslbrescia.it:البريد

ت عامة والجمعة–٠٣٠٩٦٦١٢٢٦.عالقات واالربعاء ١٢-١١االثنين

Distretto n. 11 – Garda

Via Landi, 5 – Salò–٠٣٦٥٢٩٦٦٥٢.فاكس–٠٣٦٥٢٩٦٦٦١.ت
االلكترونى distretto.garda@aslbrescia.it:البريد

Distretto n. 12 – Vallesabbia

Via Reverberi, 2 – Vestone–٠٣٦٥٢٩٦٦٥٢.فاكس–٠٣٦٥٢٩٦٦٦١.ت
االلكترونى distretto.valsabbia@aslbrescia.it:البريد

عامة الجمعة–٠٣٦٥٢٩٦٦٦١.ت١١/١٢عالقات الى االثنين ١٦-١٢/١٤-٩من

Anolf Bresciaللربح التهدف التى
Via Altopiano d’Asiago 3 - 25128 Brescia-٠٣٠٣٨٤٤٧١٠.ت-www.anolf.it

من بداية ، االيطالى الدستور ظل فى الشعوب بين واالخوة الصداقة زيادة هو لها القانونى الغرض
االيطالى بالمجتمع ناجح إندماج أجل من والدينى الثقافى ولتنوعهم للمهاجرين الكامل .التقدير

إي EVAاڤجمعية

Via Cottinelli, 22 - Loc. S. Vigilio - 25062 Concesio (Brescia)

٠٣٠٢٧٥٢٤٩٩–٠٣٠٢٧٥٢٤٩٩.فاكس–٣٤٩٣٥٦٣٧٠٦.محمول–٠٣٠٣٤٥٤٩٠١.ت
االلكترونى associazione.eva@associazioneeva2.191:البريد - www.associazioneeva.org

من الجمعة الى االثنين من يعمل الذى االتصال مركز المثال سبيل على المرأة مشروعات تحفيز
الساعة٨.٣٠الساعة أغسطس(١٨.٠٠الى فى–)ماعدا مجانية والدة و نساء أمراض عيادة

Alta Val Trompia–العظام هشاشة لمكافحة بدنية النسائية–أنشطة للقضايا فيديو ومكتبة مكتبة
Sororمشروع

الروتينية* األعمال الفواتير(إنجاز ودفع الطبيب عند مواعيد حجز ، نوع أى من شهادات سحب
مكاتب البنوكفى او )البربد

المريضات* للنساء المنزلية للمشكالت حلول االطفال(إيجاد ومصاحبة المنزل لوازم شراء
االدوية وشراء )للمدرسة

إولئك* عن والتخفيف للراحة وقتاً والمسنينإعطاء االطفال برعاية عادة يقومون الذين
الوحدة* من للهم(التخفيف واالصغاء معاً الشاى السينماشرب الى واالصطحاب ...)وم
الضرورة* حاالت فى مساعدة وإعطاؤهن المنزل لوازم لشراء أجنبيات نساء إصطحاب
سيارات* اليملكن الالتى النساء .إصطحاب
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Distretto n. 3 – Brescia Est

Via F.lli Kennedy, 115 – Rezzato–٠٣٠٢٤٩٩٨٤٥.فاكس-٠٣٠٢٤٩٩٨١١.ت
االلكترونى distretto.rezzato@aslbrescia.it:البريد

ت عامة الجمعة–٠٣٠٢٤٩٩٨.عالقات الى االثنين ١٢.٠٠–١٠.٠٠من

Distretto n. 4 – Valletrompia

Via Beretta, 3 - Gardone Val Trompia–٠٣٠٨٩٩١٥٢١١.ت
االلكترونى distretto.gardonevt@aslbrescia.it:البريد

ت عامة الجمعة–١٦-١٤االثنين–٠٣٠٨٩١٥٣٢٣.عالقات الى الثالثاء ١٢.٣٠-٨.٣٠من

Distretto n. 5 – Sebino

Via Giardini Garibaldi – Iseo–٠٣٠٩٨٨٧٤٧٤.فاكس–٠٣٠٩٨٨٧٤٥٦.ت
االلكترونى distretto.iseo@aslbrescia.it:البريد

ت عامة الجمعة–٠٣٠٩٨٨٧٤٥٦.عالقات الى االثنين ١٦-١٢/١٤-٩من

Distretto n. 6 - Monte Orfano

Via Lungo Oglio C. Battisti, 39 - Palazzolo sull'Oglio

distretto.palazzolo@aslbrescia.it:االلكترونى.ب٠٣٠٧٤٣٩٨٢٠فاكس٠٣٠٧٤٣٩٨١١.ت

ت عامة الجمعة–٠٣٠٧٤٣٩٨٣٧.عالقات الى االثنين ١٦-١٢/١٤-٩من

Distretto n. 7: Oglio Ovest

P.zza Martiri della Libertà, 25 – Chiari–٠٣٠٧٠٠٧٠١٥.فاكس–٠٣٠٧٠٠٧٠١١.ت
االلكترونى distretto.chiari@aslbrescia.it:البريد

ت عامة ١٢-١٠االربعاء–٠٣٠٩٩٤٩٩٢٦.عالقات

Distretto n. 8 - Bassa Bresciana Occidentale

Viale Marconi, 27 – Orzinuovi–٠٣٠٩٩٤٩٩٣٥.فاكس–٠٣٠٩٩٤٩٩١١.ت
االلكترونى distretto.orzinuovi@aslbrescia.it:البريد

ت عامة ١٢-١٠االربعاء–٠٣٠٩٩٤٩٩٢٦.عالقات

Distretto n. 9 - Bassa Bresciana Centrale

P.zza Donatori di Sangue, 1 – Leno–٠٣٠٩٩٤٩٩٣٥.فاكس–٠٣٠٩٩٤٩٩١١.ت
االلكترونى distretto.leno@aslbrescia.it:البريد

ت عامة والخميس–٠٣٠٩٠٧٨٤٧٣.عالقات ١٢-٩الثالثاء

Distretto n. 10 - Bassa Bresciana Orientale
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المسئول٠٣٠٢٩٧٧٦٦٠
٠٣٠٤٤١٠٧فاكس

من االثنين للجمهور من–١٦الى١٤المواعيد من–١٢الى٩الثالثاء –١٢الى٩االربعاء
الساعة من المواعيد(١٢الى٩الخميس فى االستقبال موعديتم حجز بعد فقط )االخرى

الغرض
الخدمات* توجد حيث الى بالمدينة الموجودين المهاجرين المواطنين وتوجيه إستقبال
المحلية* لإلدارة مصدراً يكون المهاجرينأن بالسكان المتعلقة المشكالت وحكم إدارة عند
االندماج* مسارات تشجيع
الحقوق* منظور من للمواطنة مسارات والواجباتتنمية
للضيافة* منشآت إدارة
اللجوء* طالبى إلستضافة مشروعات تنمية
الجدد* للمواطنين متاحة إجتماعية إقتصادية مسارات عن البحث
الجدد* للمواطنين العامة الحياة فى المشاركة .دعم

بريشيا والقانو–محافظة والهجرة لألجنبى القانونية واالوضاع ومواطنة مدنية نحقوق
Via Lupi di Toscana 6 - Brescia (Ex Caserma Randaccio)

٠٣٠٣٧٤٣٦٨٥/٢٨٠٧٢٩١/٣٧٤٣٦٨٢فاكس–٠٣٠٣٧٤٣٦٨٤-٦٨٦.ت
االلكترونى immigrazione.brescia@utgprefettura.it:البريد

مُسبق حجز على بناء للهجرة الموحد للمنفذ االستقبال :مواعيد
ا٩الساعةمن:االثنين الساعة–١٢لساعةالى الساعة١٤ومن من:الثالثاء–١٦.٣٠الى
الساعة٩الساعة الساعة–١٢الى الساعة١٤ومن الساعة–١٦.٣٠الى من .١٢الى٩الخميس

بريشيا أمن الهجرة–مديرية مكتب
Via Botticelli, 2 - 25124 Brescia–الساعة(٠٣٠٣٧٤٤١.ت الجمعة الى االثنين )٨/٢٠من

االلكترونى urp.bs@poliziadistato.it:البريد - www.questure.poliziadistato.it/Brescia

المحلى الصحة مكتب
Distretto n. 1 – Brescia

V.le Duca degli Abruzzi, 13 – Brescia

االلكترونى–٠٣٠٣٨٣٩٧٥٢.ت distretto.brescia@aslbrescia.it:البريد

ت عامة الجمعة–٠٣٠٣٨٣٩٧٤٢.عالقات الى االثنين ١٢الى٨.٣٠من

Distretto n. 2 – Brescia Ovest

Via Richiedei, 10 – Gussago٠٣٠٢٥٢٦٩٠١.فاكس–٠٣٠٢٥٢٦٩١١.ت
االلكترونى distretto.gussago@aslbrescia.it:البريد

ت عامة والجمعة–٠٣٠٢٥٢٦٩٠٩.عالقات واالربعاء ١٤-١٢.٣٠/١٣-١١.٣٠االثنين
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Pagina 44

OIKOS

C.I.F.V.le Papa Giovanni XXIII, n. 106. 5° piano

Punto-Informa

Piazza del Foro, 7 Brescia

puntoinforma@provincia.brescia.it - www.bresciagov.it

Piazza della Loggia, 13/b

urp@comune.brescia.it

Piazzale Repubblica, 1 - 25126 Brescia

rmarrese@comune.brescia.it - www.comune.brescia.it/

Punto IncontroVia Saffi, 40-44, 25126 Brescia
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االلكترونى centroitlianofemminil@tin.it:البريد

البالد.C.I.Fال إعمار إعادة فى للمساهمة المسيحى الطابع ذات والجمعيات النساء بين كوصلة نشأ
وااللتزام الديمقراطية المشاركة خالل والتضامنمن البشرية .بالتنمية

من ومكون الدولة اراضى كافة على واسعة شبكة خالل من متواجد للبلديات.C.I.Fوهو
وال واالقاليم معوالمحافظات التواصل تقترحن والالتى نسائية مجموعات من وتتألف وطنى

المواطنة لحقوق كاملة ممارسة أجل من .المؤسسات
C.I.F.البلديات
٠٣٥٢٤٧٢٩٨.ت–بيرجامو

Costa Volpino–٠٣٥٩٧٠٦٨٠.ت
Ghiaie Bonate Sopra–٠٣٥٩٩٥٦٦٢.ت

Lovere–٠٣٥٩٦١١٠١.ت
Nembro–٠٣٥٢٥٢١٩٤٤.ت
Rogno–٠٣٥٩٦٧٩٥٠.ت
Telgate–٠٣٥٨٣٠٣٠٣.وفاكس.ت

Terno d'Isola–٠٣٥٤٩٤٤٠٤٣.وفاكس.ت
Treviglio-ت ٠٣٦٣٤٤٧٦٨.ـ
Verdello–٠٣٥٨٧١٠٤٨.ت
Vilminore–٣٢٩١٤٨٥٨٠٣:محمول–٠٣٤٦٥١١٧.ت

الثقافى "Pegasos"النادى
Via L. Luzzatti, 7 - 24126 Bergamo

االلكترونى–٣٤٠٤٩٣٢٠٩٧:محمول c.i.pegasos@fastwebnet.it:البريد

المهاجرين للسكان ومعلومات تدريب أنشطة
D.I.B.لبيرجامو الدوليات النساء

Via Tadini, c/o Scuola Media Inferiore L. Lotto – Bergamo–٣٤٩٣٥٨٦٦٠٩.ت
D.I.Bفى تأسست جمعية من١٩٩٤هى نساء من بالعالم٤٣تتألف مختلفاً حالة.بلداً إهمال تم لقد

المهاجرين بإندماج الخاصة والمشروعات البرامج فى االجنبية والمصاعباالحتياجات:المرأة
إهتمام او إصغاء بدون االكثر على تظل فإنها بارقة تكون قد التى المحددة لهذا.واالبحاث

نفسهاف تقدم وغيرهن المهاجرات بين والتضامن الضيافة الى الحاجة من نشأت التى الجمعية
والتدريب الخدمات وتقديم والمعونة والتبادل والتواصل والتعارف لإللتقاء .كمكان

OIKOS

Via Borgo Palazzo, 130 – Bergamo–٠٣٥٣٩٠٦٥٠/٣٣٩٦٥٩٢٩٠٣.ت
والخميس ١٢.٠٠-٩.٣٠السبت١٦.٣٠-١٤.٣٠واالربعاء٢٠.٠٠-١٧.٣٠الثالثاء
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للنساءأنشطة
الخيرية"segnoخدمات"إن الجمعية جانب Caritasمن Diocesanaمن تشغيلها يتم بيرجامو فى
مناسبةDiakoniaقبل بصورة إقليمنا فى والتهميش الفقر حاالت لمجابهة .وإتاحتها
ومشاركة* أولى إستماع كوتشى"مركز ديى "بورتا
الخدمات* متعدد من"زابولون"مركز خطيرة مشكالت من يعانون الذين والرجال للنساء

التهميش جراء
للنساء* باالتسولو"مبيت لويجى ال"بياتو التهميش جراء من مشكالت ذوات خطيرللنساء
الطوارئ* والقُصر"مركز و"للنساء الوحيدات المشكالت/للنساء ذوات أوالد لديهن أو

و خطير/االجتماعية تهميش من يعانين via-أو del Don Luigi Palazzolo 80, Bergamo

النسائى* الضيافة Casa"مجتمع Samaria"بالسجون والمحبوسات مشكالت ذوات لنساء
يعانون مأوىوألشخاص بدون هم الالتى خصوصاً خطيرة تهميش حاالت .من

إقتصادياً* الصعبة المشكالت ذات لألسر الصغير االئتمان .مشروع
صعوبات* تواجه التى االسر إلستضافة شقق
نسائى* إستضافة و"Saracasa"مركز الوحيدات أوالد/للنساء لديهن أو
وطوارئ* إغاثة ب"Martinella"مجتمع المرتبطة المشكالت ذوات وضحاياللنساء البغاء

بالنساء .االتجار
النسائى* االستضافة والبغاء"Kairos"مجتمع االتجار ضحايا من للنساء
نهارى* و"Arcobaleno"مركز والنساء و/للرجال االدمان مع المشكالت ذوات النساء /أو

الخطير التهميش .أو
" *Zarepta"الليليةهو العاجلة واالستضافة لإلستماع مركز
" *Esodo"والليلية النهارية وللمساعدة لإلستماع متنقلة .خدمة

Operaجمعية Bonomelli Nuovo Albergo Popolareجديد شعبى فندق
القانونى Via:المقر Gavazzeni, 3 - 24126 Bergamo

التنفيذى nuovo):المقر albergo popolare): Via Carnovali, 95 - 24126 Bergamo

٠٣٥٣٢١٨٣٩.فاكس–٠٣٥٣١٩٨٠٠.ت
االلكترونى albo@tin.it:البريد - accoglienza@napbg.191.it - www.nap.bg.it

الغرض
الخطيرة التهميش من حالة فى البالغ للشخص الكامل النمو فرصة التغيير.تقديم عمليات وتعزيز

مجاالت وذلكفى للبالغين الخطير للتهميش أدت التى االسباب على تؤثر والتى والثقافة الخدمات
الوقاية .بهدف

C.I.F.إقليمى نسائى إيطالى بيرجامو–مركز
Viale Papa Giovanni XXIII, ٠٣٥٢٤٤٠٢٤.فاكس–٠٣٥٢٤٤٠٢٤.ت–106
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*Distretto Trescore e V.Cavallina-ت urptrescore@asl.bergamo.it-٠٣٥٩٥٥٤٣٩.ـ

*Distretto Treviglio-٠٣٦٣٣٠٤١٤١.ت-urptreviglio@asl.bergamo.it

*Distretto Valle Brembana-٠٣٤٥٥٩١٦٥.ت-urpzogno@asl.bergamo.it

*Distretto Valle Seriana Superiore–٠٣٤٦٨٩٠٤١.ت-
urpvalliserianaescalve@asl.bergamo.it

*Distretto V.Imagna e Villa d’Almè–٠٣٥٦٣٤٦١٧.ت-urpvillaalme@asl.bergamo.it

المراة مساعدة للربح–جمعية التهدف التى العنف دائرة من Aiuto"للخروج Donna"
Via San Lazzaro, 3 – Bergamo-٠٣٥٤١٣١٦٥١.فاكس–٣٥٢١٢٩٣٣.ت

االلكترونى info@aiutodonna.it:البريد - www.aiutodonna.it

التاليةوللجمعية :االغراض
للتحرش* يتعرضن التى للنساء المساعدة إحترامتقديم مع باالسرة والعنف السيئة والمعاملة

الذات وإحترام بالكرامة الشعور وزيادة إليهن االستقاللية وإعادة والدين والعرق .ثقافتهن
أنواعه* بكافة العنف ضد النساء بين متين تضامن .تنمية
البحث* بقيمتهاتشجيع واإلعتراف المرأة ضد العنف تخص التى للقضايا والنشر والمناقشة

جديدة قوانين إقتراح طريق عن حتى اجسادهن .وحرمة
الخدمية المرافق الى والمرافقة ونفسية قانونية وإستشارات إستضافة ومقابالت هاتفية .إستشارات

الساعة من الجمعة الى االثنين من عصرا١٢.٣٠ًىال–٩.٣٠االتصال والخميس واالربعاء
الساعة من دائمة١٧الى١٥أيضاً بصفة تعمل االلى للرد خاصية هناك أنه كما ،.

Anolf Bergamoللربح التهدف التى
Via Carnovali, 88 - 24100 Bergamo–٠٣٥٣٢٤١٣٢.ت-www.anolf.it

بين واالخوة الصداقة زيادة هو لها القانونى منالغرض بداية ، االيطالى الدستور ظل فى الشعوب
االيطالى بالمجتمع ناجح إندماج أجل من والدينى الثقافى ولتنوعهم للمهاجرين الكامل .التقدير

Casaجمعية Amicaللربح التهدف التى
Via Longuelo, 83 - 24129 Bergamo–٠٣٥٢٦٠٤١٥.فاكس–٠٣٥٤٠٣٥٢٥.ت

االلكترونى info@casaamica.org:البريد - www.casaamica.org

العمل ١٢.٣٠–٩.٣٠الجمعة١٩.٠٠-١٦.٣٠االربعاء١٥.٠٠-٩.٣٠االثنين:مواعيد
فى إنشاؤها تم للربح التهدف المتطوعين من جمعية للهجرة١٩٩٣وهى االقليمية اللجنة برعاية

وااليطال للمهاجرين منزل على الحصول لتسهيل تتدخل الطردوالتى أو العوز حاالت فى .يين

للربحDiakoniaجمعية التهدف التى
Via Conventino 8 - 24125 Bergamo–٠٣٥٢٢٢٨٩١.ت-www.caritasbergamo.it

دور تنفيذية"تلعب الخيرية"أداة الجمعية مهمة Caritasإلستمرار Diocesanaبيرجامو .فى
وتدريب خيرية وأعمال وتشجيعمساعدة وثقافة وإستشارة .وتعليم
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Via Borgo Palazzo 23/b - Bergamo

serviziomigrazioni@comune.bg.itwww.comune.bergamo.it

Via Camozzi 95, Passaggio Canonici Lateranensi 10 - 24100 Bergamo

www.provincia.bergamo.it

Via Noli, 26 - 24100 Bergamo -

immigrazione.bg@poliziadistato.it
www.questure.poliziadistato.it/Bergamo/orari-5-66-1-1.htm

Via Borgo Palazzo 130 - Bergamowww.asl.bergamo.it

Via Gallicciolli 4 - Bergamodirezione.sociale@asl.bergamo.it

URP Centrale - Via 
Borgo Palazzo,130 - Bergamo

urp@asl.bergamo.it
Distretto AlbinoValle Seriana

urpvalliserianaescalve@asl.bergamo.it
Distretto Bergamourpbergamo@asl.bergamo.it

Distretto Dalmineurpdalmine@asl.bergamo.it

Distretto Grumellourpgrumello@asl.bergamo.it

Distretto Isola Bergamascaurpisola@asl.bergamo.it

Distretto Lovere e Alto Sebinourplovere@asl.bergamo.it

Distretto Romano di L.diaurpromano@asl.bergamo.it

Distretto M.Bronzone e Basso Sebinourpsarnico@asl.bergamo.it

Distretto Seriateurpseriate@asl.bergamo.it



29

www.interno.it

www.solidarietasociale.gov.it

www.portaleimmigrazione.it

www.stranieriinitalia.it

Melting Pot Europa

www.meltingpot.org

www.antiviolenzadonna.it
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تلك على نفسية جروح بذلك مضيفة الصدمة من بالفعل تعانى التى المرأة على باللوم ُملقية االناث
القائمة .الجسدية

للختان تعرضن اللواتى النساء إلستقبال ضرورية عناوين
وأطفالهن المهاجرات للنساء واالستماع الصحة مركز

باولو• سان مستشفى
Via Di Rudinì, 8 - 20142 Milano (MI) - Tel. 02 81841/ 02 89181040

العمل الساعة:مواعيد من والجمعة من–١٢.٣٠الى٩الثالثاء ١٧الى١٣.٣٠الخميس
بوروميو• كارلو سان مستشفى

Via Pio II, 3 - 20153 Milano (Mi) - Tel. 02 40222486

العمل الساعة:مواعيد من والخميس من–١٢.٣٠الى٩االثنين ١٧الى١٣.٣٠الثالثاء
الخاصة االجتماعية الجمعيات

والسالم• للتنمية الشبكة على النساء جمعية
Via Pancrazi 10, 20145 Milano

Tel. 02 77404486 - Fax 02 77404485 - Cell. 348 6937631

االلكترونى www.associazioneadir.org:الموقع-info@associazioneadir.org:البريد

العمل الساعة:مواعيد من واالربعاء .١٥الى١٠االثنين

كرينالى• التعاونية جديد–الجمعية لعالم نساء
C.so di Porta Nuova 32, 20121 Milano - Tel. 02 62690932 - Fax 02 45475919

االلكترونى www.crinali.org:الموقع-info@coopcrinali.it:البريد

المشورةقائمة اللغويةليةاالسربمراكز الوسيطة بها تتواجد والتى ميالنو بمدينة الصحة منطقة
الثقافية
الوسيطةلاليوم المنطقة/المقاطعةالعنوانالتليفونغة

02.8578.8119Corsoالتينيةامريكااالثنين Italia 52Distretto 1/Zona 1

02.8578.8121Viaفلبيينى/عربى*الخميس*االربعاء Conca del Naviglio 45Distretto 1/Zona 1

02.8578.8237Viaصينىالثالثاءاالثنين Castelvetro 28Distretto 2/Zona 8

02.8578.8236Viaعربىالثالثاء Aldini 72Distretto 2/Zona 8

02.8578.8235Viaرومانية/عربى*الخميسالثالثاء Cherasco 5Distretto 2/Zona 9

التينية/عربىالجمعةاالربعاء 02.8578.8233Viaامريكا Brivio 2Distretto 2/Zona 8

02.8578.823Largoرومانية/صينىالخميسالثالثاء De Benedetti 1Distretto 2/Zona 9

02.8578.8234Viaألبانيةالثالثاء Val di Bondo 11Distretto 2/Zona 9*

التينية*الثالثاء 02.8578.8348Viaامريكا Ricordi 1Distretto 3/Zona 3

02.8578.8349Viaصينى*الخميس*االثنين Sant’Erlembardo 4Distretto 3/Zona 2
02.8578.8352Largo Volontari del sangueDistretto 3/Zona
02.8578.8427Via Oglio 18Distretto 4/Zona 4
02.8578.8428Via Boifava 25Distretto 4/Zona 5

الطلب 02.8578.8430Viaرومانيةعند Fantoli 7Distretto 4/Zona 4
02.8578.8429Via Poma 48Distretto 4/Zona 4

02.8578.8530Viaعربى*الجمعة Remo La Valle 7Distretto 5/Zona 6

التينيةالثالثاء 02.8578.8532Piazzaامريكا Stovani 5Distretto 5/Zona 7
02.8578.8535Via Albenga 2Distretto 5/Zona 7

التينيةالخميس 02.8578.8534Viaامريكا Della Ferrera 14Distretto 5/Zona 6

مارس*/عصراً/صباحى* فى سيفتتح
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للربح التهدف التى مائية حلقات االجتماعية الجمعية
فيرونا ميالنو-٢٠١٣٥-٩شارع
ت الساعة-٠٢٥٨٣١١٥٤٩فاكس–٠٢٥٨٤٣٠١١٧.سنترال من ومن١٨الى١٤االثنين

الساعة من الخميس الى الهاتف.١٨الى١٠الثالثاء على االلى الرد خاصية تعمل واالحد السبت
لها االستماع يتم المكاتب.والتى ذاتيةعصراًالجمعة:تفتح مساعدة .لمجموعات

info@cerchidacqua.org:االيميل-/http://www.cerchidacqua.org:الموقع

العنف ظاهرة لمكافحة يتولى مجاناً المقدمة االنشطة من لجزء ميالنو بلدية مع بالمشاركة المركز
االسرة وبداخل النساء والمصادر.على القوة بداخلها إمرأة كل ان منطلق من تبدأ مائية حلقات

العنف على تتغلب مستشاري.لكى من مكونة نفسياتوهى ومعالجات نفسيات وطبيبات إستقبال
من عديدة سنوات لديه الجمعية عمل فريق ، وطبيبات ومدربات وموجهات ومربيات ومحاميات

العنف مشكالت فى الهوية.الخبرة كشف وعدم السرية ضمان مع المرأة من بموافقة فقط يعمل
ألحكامو التعرض .عدم

أمبروزيانا كاريتاس مؤسسة
بيرناردينو سان ميالنو–٤شارع

٠٢٧٦٠٣٧١–٠٢٧٦٠٢١٦٧٦.ت
http://www.caritas.it/templates/0/Benvenuti.asp

ميالنو لمدينة الصحية المنطقة
ت ٨٥٧٨١/٠٢:سنترال

رقم(١مقاطعة المنطقة تقارب ميالنو١والتى )لبلدية
إيطاليا كورسو ٥٢مقر
ت االدارة ٠٢٨٥٧٨٨١٩٠.فاكس–٠٢٨٥٧٨٨١٠٢.سكرتارية

ت العامة العالقات ٠٢٨٥٧٨٨١٩٩.فاكس–٠٢٨٥٧٨٨١٠٠.مكتب

رقم(٢مقاطعة )٩و٨المنطقة
إيبوكراتىمقر ٤٥شارع

ت االدارة ٠٢٨٥٧٨٤٠٠١.فاكس–٠٢٨٥٧٨٤٠٠٩.سكرتارية
ت العامة العالقات ٠٢٨٥٧٨٨٢٠٠.فاكس–٠٢٨٥٧٨٤٠٠٩.مكتب

)٣و٢منطقة(٣مقاطعة
ريكوردى شارع ١مقر
ت االدارة ٠٢٨٥٧٨٨٣٠٢.فاكس–٠٢٨٥٧٨٨٣٩٠.سكرتارية

ت العامة العالقات ٠٢٨٥٧٨٨٣٠٠.فاكس–٠٢٨٥٧٨٨٣٩٩.مكتب

)٥و٤منطقة(٤مقاطعة
دار شارع ٢٠ينڤمقر

ت االدارة ٠٢٨٥٧٨٨٤٠١.فاكس–٠٢٨٥٧٨٦٣٣٩.سكرتارية
ت العامة العالقات ٠٢٨٥٧٨٨٤٠٠.فاكس–٠٢٨٥٧٨٨٤٩٩.مكتب

)٧و٦منطقة(٥مقاطعة
باندنيرىمقر ٣ميدان

ت االدارة ٠٢٨٥٧٨٧٠٠١.فاكس–٠٢٨٥٧٨٧٠١٩.سكرتارية
ت العامة العالقات ٠٢٨٥٧٨٨٥٠٠.فاكس–٠٢٨٥٧٨٨٥٩٩.مكتب
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ما مانچمستشفى وبوليكلينيكو وريچيورى ومؤسسةچاجاللى إلينا IRCCSينا
سفورتسا فرانشيسكو ميالنو٢٨،٢٠١٢٢شارع

العام–٠٢٥٥٠٣.١السنترال ٠٢٥٥٠٣٣٢٠٩-٠٢٥٥٠٣٣٢٥٥االسعاف
الجنسى العنف ٠٢٥٥٠٣٢٤٩٠–٠٢٥٥٠٣٢٤٨٩)SVS(إسعاف
المنزلى العنف المرأة)SVD(منفذ الساعة٠٢٥٥٠٣٨٥٨٥هاتف الساعة٩من ١٦الى

االيميلhttp://www.policlinico.mi.it:الموقع svs@policlinico.mi.it:و

SVSللربح التهدف التى المرأة تساعد المرأة
كوميندا ديال مانجاجاللى(ميالنو٢٠١٢٢–١٢شارع عيادة )بمقر

٠٢٥٧٩٩٢٤٨٩.ت
االيميلhttp://www.policlinico.mi.it:الموقع svsdad@libero.it:و

و لميالنو الصحية للمنطقة الجنسى العنف ICPإسعاف

كوميندا ديال مانجاجاللى(ميالنو٢٠١٢٢–١٢شارع عيادة )بمقر
٠٢٥٧٩٩٢٤٨٩.ت

يوم كل تعمل العامة على٢٤الخدمة الطوارئ٢٤ساعة .لحاالت
النساءSVSمنفذ لمساعدة مخصص العنفهو ضحايا من ممرضينوالقصر يعمل المنفذ بداخل

و إجتماعيين وأخصائيين نفسيينوقابالت نساءأطباء متخصصينوطبيبات إسعاف منفذ.وأطباء
SVDيلجأن اللواتى للنساء االجتماعية النفسية للمساعدة نشطأ عرضاً التصرف تحت يضع

ومان البوليكلينيكو فى الهاتف.اجاللىچلإلسعاف على إستماع سنترال تفعيل تم انه الى باالضافة
االخرى بالمستشفيات للعاملين او للضحايا سواء االرضى.مخصص بالطابق الموجود المنفذ فى

الع نفسياتمن وطبيبات اجتماعيات اخصائيات من عامالت سبعة يتناوب بعد.يادة فترة فى
العاملين الى تصل التى للطوارئ هاتفية إستشارة خدمة إتاحة سيتم االجازات وايام الظهر

مان بوليكلينيكو لمؤسسة والنسائى العام االستقبال.اجاللىچباالسعاف عامالت تواجد الى باالضافة
منلمؤسسة المساعدة إمكانية عن صحيحة معلومات ولتقديم الهاتفى االستماع عند المرأة هاتف

إتصال .اول

للربح التهدف التى الُمعنفة المرأة دار
بياتشينسا ميالنو١٤،٢٠١٣٥شارع

ت من٠٢٥٥١٩٦٠٩فاكس–٠٢٥٥٠١٥٥١٩.سنترال الخميس الى االثنين .١٨الى١٤من
تعم الراحة ساعات العامالتفى من لها االستماع يتم والتى الهاتف على االلى الرد خاصية ل

الطوارئ لحاالت االستجابة .لضمان
cadm@galactica.it:االيميل-/http://www.cadmi.org:الموقع

الساعة:المواعيد من والخميس واالربعاء الساعة١٤الثالثاء .١٨إلى
إستشارة منفذ االثنين يوم وطالبويعمل للمعلمين االسرة بداخل واالعتداءات العنف من للوقاية

للتدريب الجمعة تخصيص تم بينما ، للصمت صوتاً إعط مشروع بداخل الثانوية .المدارس
موعد على الحصول بعد فقط بالمكاتب يتم للربح.اإلستقبال التهدف التى الُمعنفة المرأة جمعية إن

المعاملة سوء مع تتعامل المرأةوالتى على والجنسى والنفسى ، الجسدى والعنف االسرة بداخل
النسائى التواصل ممارسة خالل من العنف من الخروج إمكانية فى والمحفز:تعتقد المحرك وهو

جديدة طرق وتشجيع ونشر وبحثى تعليمى حدث هذه.لكل تنشرها والتى المتقدمة الطرق هذه
للع تتعرض التى المراة تضع عنالجمعية إلبعادها قرارات وتضع وتاريخها قصتها وسط فى نف

من شكل وتطور العديداالعتداءات وإلستخدام للشخص وتعزيز كدعم أتت التى االستشارة أشكال
االدوات .من
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HIV

HIV

Regions                           HIV prevalence among adults aged > 15 years

Africans Region                                  5.736

Region of the Americas                                              481

South East Asia Region                                            605

European Region                                                        347

Eastern Mediterranean Region                                   207

Western Pacific Region                                                90

Global                                                                          803
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هذ أن إكتشاف تم فقد المتطوعين المقيمينجمعيات االجانب المواطنين على قوى أثر لها االمراض ه
ميالنو اراضى جنسياً.على المنتقلة لألمراض وتحكم مراقبة عملية بإقتراح ميالنو بلدية قامت فقد لهذا

قبل الوقاية اساس على تقوم إستراتيجية بإتخاذ وذلك العالمية الصحة منظمة عنها وعبرت سبق بأولوية
خال من ، شئ المسئولةكل الجنسية الممارسات تشجيع االتصال(ل فى والحذر وتواصل معلومات

الذكرية الواقيات إستخدام إتاحة و مستديمين الغير والشركاء العابر ذوى)الجنسى االشخاص وتحديد
الموجههة العالج وطرق المستفيض للفحص توجيههم سيتم والذين للمخاطر المعرضين او .االعراض

عامة الفإنبصفة يمثلوناالجانب ميالنو اراضى على عرضةمتواجدين االكثر هم السكان من قسماً
الدورى الفحص نقص بسبب وذلك جنسياً المنتقلة االمراض النساء(إلنتشار ترى ان يمكنك

دورية بصفة نساء طبيب لعيادة اليذهبن الالتى مثالً أيضاً)المهاجرات فيها يقع التى الدراية لعدم سواء
االيطاليين إنعدام)الدعارة(أوالسكان بسبب الشخصيةاو .النظافة

االقليم فى والتعليم:التوعية والتوعية للتواصل المنتفعينعمل االشخاص الى للوصول وذلك
نوفمبر الى يونيو من تحقيقه تم لمعيشتهم الطبيعية االماكن الطبية٢٠٠٨فى القافلة خالل الهجرة"من

مؤسسة"السليمة مع باالقليمDonnaبالتعاون صحى إستشعار بمثابة تعتبر والتى ميالنو فى المرأة
اليذهب المهاجرين من قطاع الى الوصول من االجتماعيين واالخصائيين االطباء تمكن بفضلها والتى

التطوعية المراكز الى أو المستشفيات الى المدينة.طوعاً من مختلفة قطاعات بزيارة قامت القافلة
إرشادي مواد جنسياًوتوزيع المنتقلة االمراض من الوقاية عن ومطبوع السل عن اللغات متعددة متعددة

يمكن التى الوطنية الصحية وللخدمة الخاصة االجتماعية للمراكز إرشادات على تحتوى أيضاً اللغات
اليها الكونسورتيوم.التوجه عمل بفضل والتوعية لإلرشاد الكثيفة الحملة هذه تستمر A.S.Pحالياً

نوفمبر من يقوم االجتماعيين٢٠٠٨والذى واالخصائيين االجتماعية بالصحة العاملين بتوفير
لألجانب كثاقة االعلى بالقطاعات وخصوصاً ميالنو بشوارع االنشطة بهذه يقومون والذين ، .والنفسيين

السجون فى ً:الصحة أيضا المشروع قد.السجونمصلحةويضم الصحة إدارة فإن الواقع قامتفى
إلنشاء تفاهم بروتوكول على بالتوقيع السجون لمصلحة االقليمية االدارة فى"مع للصحة مرصد

فى"السجون االيجابى التفاعل من نوع خلق و االمراض ومراقبة وتحديد البيانات جمع أجل من
المساجين جموع وسط والوقاية المستم.العالج المساعدة مع والتوعية التدريب هو بعدالهدف حتى رة

المواطنة على إيجابياً إنعكاساً يعطى مما السجون دور من .الخروج

للمشروع عام:إستكماالً من٢٠٠٩فى اخرى مجموعت ليشمل المشروع مد تم
مع وثيق وتعاون إندماج تفعيل سيتم كما ، المشاركة طلبوا قد والذين المتطوعين

والوقاية للعالج الثانى المستوى من جنسياًالمراكز المنتقلة واالمراض السل معهد(من
ساكو ومستشفى ماريللى االمراض)فيال من النطاق واسعة ووقاية مراقبة لعماية وذلك

.المعدية
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وا ميالنو بلدية رعاية تحت التوحيد متاحةومشروع غير وسهلة كاملة بيانات على الحصول يتيح لذى
الوقاية بأعمال القيام من والتمكن أثر أكبر تحدث التى االمراض إستخالص بغرض "حالياً الربط.

يضمن"بالشبكة والذى موحد طبى سجل إنشاء طريق عن البياناتتم إستخالص فى توحيد.االتساق
بصور الكشف يتيحا البيانات الوقايةوإتساق وتطبيق االمراض عن مفصلة .ة

وهى اال بالقطاع معنية هيئة طريق عن تتم والموحد المشترك السجل بفضل المتسقة البيانات قراءة
الكشف إمكانية قدم والذى ميالنو لبلدية الصحى القطاع مدير جانب من المفوض نيجرى ماريو معهد

ال لصحة وخطراً إنتشاراً االكثر االمراض الصحيةعن المتابعة تستحق و ميالنو ومواطنى .مهاجرين
االمراض تلك وتطور سير تقييم يمكن طريقه عن والذى اشهر ثالثة كل تقرير بتقديم المعهد يقوم

الموجهة والعناية المستقبلية الوقاية مشروعات عنه.وتحديد تقارير وعمل رصده ماتم الى باالشارة
االن أسحتى حدة على هيئة كل أراضىمن على الكبير االثر لهما االمراض من نوعان تحديد عن فر

ميالنو مواطن وعلى المهاجر وعلى جنسياً)TB(السل:ميالنو المنتقلة .MTS(واالمراض (

السل بالمشروع:مشروع المشاركين المتطوعين بمراكز تنفيذه تم رصدى مشروع عن عبارة هو
المساعدة تقديم فى إنتشارهوالمنخرطين ومنع السل من الوقاية فى للتوسع وذلك للمهاجرين الصحية

إعتماده تم تجريبى بروتوكول مد خالل من عن.باإلقليم للمنتفعين الوصول كانت الخطوات أول
توعية حملة تعليمية/طريق طبية(مواد وسيارات اللغات متعددة ونشرات للقاء)ملصقات التحضير

والحال لألعراض التهدفتقييمى والتى ، بالمشروع المشاركة المتطوعين جمعيات بداخل االجتماعية ة
تعليمية فعلية عملية تنشئ ولكن البيانات عن للكشف عن.توعية/فقط الكشف تتيح االنشطة تلك طبعاً

الدرجة من المستشفيات على لعرضهم يحتاجون واالعراض والعمر للدرجة طبقاً الذين االشخاص
إل للحالةالثانية العالج وتقديم مستفيض كشف لجمعيات.تاحة يسمحا االولى والتقييم التدريب

الصحية الخدمة عن الحمل لتخفيف ذاتAslالمتطوعين االمراض لمراقبة أولى كفلتر يجعلها مما
الوطنية الصحة خدمة على االيجابى االقتصادى .S.S.Nاالثر

ً جنسيا المنتقلة االمراض كانت:مشروع والتى السل من المكتسبة االيجابية الخبرة اثر على
عالج فى ايضاً االستثمار ميالنو بلدية قررت فقد ، بعاليه المذكور المشروع إطالق فى المسببة
التطوع مراكز من أكثر او واحد فى تنفيذها تم تجريبية بدراسة جنسياً المنتقلة االمراض من والوقاية

ا تقديم فى بالمشروعالمنخرطين والمشاركين للمهاجرين الصحية على(لمساعدة الحقاً وتعميمها
الصحية)االخرين الثقافة ونشر تعليم وتشجيع المهاجرين وسط المخاطرة حاالت .لتحديد

لفحص والمستحقين للمخاطر المعرضين االشخاص وذلكتحديد سريرى وتشخيص
موجهة عالجية بطرق ال.إلستهدافهم هذه فى الىحتى الدراسة هذه إسناد تم فقد ايضاً حالة

مستشفى فى المعدية لألمراض الثانى القسم ، الميدان فى ومتخصصة رفيع مستوى ذات صحية معاهد
الحقة إجراءات ألية تحسباً البيانات ومعالجة تجميع فى ودورها إكتسبتها.ساكو التى الخبرة اثر على
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