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في ميالنو والمناطق المحيطة بها
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المقدمة

  تم إنشاء هذا الكتيب في سياق مشروع   PartecipAzione  وذلك بفضل دعم ArciLesbica Zami Milano و  
.Unhcr و  Intersos 

في  المثليات  والالجئات  اللجوء  طالبات  من  بالفعل  النساء  أنشأتها  التي  االتصال  وشبكات  التجارب  من  إنطالقًا 
المنطقة،أنشأنا 

خريطة مختارة لبعض خدمات الدعم لطالبات اللجوء والالجئات.

هذا الكتيب منشور باللغات اإليطالية واإلنجليزية والفرنسية والعربية لتسهيل استخدامه

LESBICHE SENZA FRONTIERE - المثليات الالجئات والمهاجرات والنساء في ميالنو
Refugee and Migrant Lesbians and Women in Milan

نشأت Lesbiche Senza Frontiere في عام 2018 كمجموعة مستقلة من النساء
الالجئات المثليات وطالبات اللجوء والمهاجرات والمواطنات االيطاليات. 

منذ عام 2009 ، تعاونت ArciLesbica Zami مع IO. الهجرة والمثلية الجنسية
لدعم المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والمتحوالت جنسياً اللواتي يطلبن اللجوء

واالجئات . أدى وجود أكبر للنساء إلى إنشاء
مجموعة Lesbiche Senza Frontiere التي تشارك بنشاط في شبكة I.O الهجرة والمثلية الجنسية.

نأتي من جميع أنحاء العالم. نجد أنفسنا نتحدث عن حياتنا وعالقاتنا ، لمناقشة مشاكلنا وأن نكون معا بشكل جيد
.في هذه المجموعة يمكننا التحدث بحرية عن كوننا مثليات. إنه مكان آمن لجميع المثليات

وتعقد االجتماعات باللغتين اإلنجليزية واإليطالية وعند الضرورة بالفرنسية أو اإلسبانية أو العربية

تختلف احتياجاتنا عن احتياجات المهاجرين اآلخرين ، حيث أنه  في كثير من األحيان ال يمكننا االعتماد على دعم 
مواطنينا

LGBTفي إيطاليا بسبب ميولنا الجنسية نواجه التحيزات العنصرية لجزء من مجتمع الميم
.عالوة على ذلك، يتم تصميم خدمات المهاجرين وتقديمها دون النظر إلى بُعد التوجه الجنسية

لقد اضطررنا إلى مغادرة بالدنا بسبب االضطهاد بسبب ميولنا الجنسية ، وغالبًا ما نغادر على عجل وبدون خطة 
هجرة محددة. لم نعد قادرات على البقاء في بلدننا ألننا هناك خاطرنا بالتعرض لسوء المعاملة في األسرة ، واالعتداء 

الجسدي ، واالغتصاب ، واالعتقال كمثليات.

 بشكل عام ، لو لم يكن ذلك سبب المضايقة بسبب مثليتنا الجنسية ، لكنا سنبقى في بلدنا األصلي
.يعيش الكثير منا في مراكز استقبال في ميالنو ومقاطعتها ، ولكن أيًضا في محافظات لومبارديا أخرى

.نحلم بعالم ال يضطر فيه المثليات لمغادرة منزلها وبلده
.نحلم بعالم ال تُحسب فيه الحدود ولجميع الناس نفس الحقوق

.نحلم بعالم حيث يمكن للمرأة أن تحب المرأة في ضوء الشمس
في المجموعة ، يمكنك العثور على مساعدة بشأن:

• ،الحصول على دعم قانوني
• ،التحضير للمقابلة مع اللجنة اإلقليمية

المحتويات
محتويات كتيب الخريطة

1 - المقدمة 
2 - أماكن تواجد النساء

3 - لحظة الوصول لالستقبال. لقد وصلت للتو إلى إيطاليا: ماذا أفعل؟
4 - أشياء مهمة للعمل في ايطاليا

ً 5 - تناول الطعام مجانا
6 - ابحث عن مالبس مجانية

7 - البحث عن مساعدة للصحة البدنية والنفسية
8 - ابحث عن الدعم القانوني

9 - المدارس والدورات اإليطالية المجانية
10 - كيفية التجول في ميالنو والمناطق المحيطة بها

11 - إدارة أموالك: البنك والبريد
12 -  البحث عن عمل

13 - النوم بالمجان والبحث عن منزل
14 - المكتبات واألنشطة المجانية
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ArciLesbica Zami ميالنو

  تأسست ArciLesbica Zami في عام 1996 وتنتمي إلى شبكة ArciLesbica  .الوطنية
 وهي جمعية ثقافية علمانية ، مناهضة للفاشية ، مناهضة للعنصرية ، غير ربحية ، تشكلها وتقودها النساء حصرا.
 تعزز الجمعية األنشطة االجتماعية للنساء وخاصة للمثليات وإبرازهن على المستوى السياسي والثقافي والحقوقي

..، وتعزيز تأكيدهن على الهوية وانتشار الثقافة
أفريقي الشاعرة والكاتبة األمريكية من أصل  العامالت والعيش معًا. استخدمتها  للنساء   زامي هي كلمة كاريبية 
 أودري لورد )1992-1934( كعنوان لسيرتها الذاتية. اختيار هذا االسم للجمعية يعطي األمل في أن تتمكن حركتنا
.من التغلب على العنصرية والالمباالة - ينبع من امتياز أولئك البيض - ويمكن أن تصبح حقًا حركة بألوان كثيرة
قائدات في  ، ناشطات  المجموعة ويصبحن بدورهن  يبقين في  يقتربن منا حتى  اللواتي  النساء  لدعم   نحن نسعى 

.الحركة المثلية والنسوية
.نحاول تعزيز مهارات كل فرد من أجل تحقيق تبادل متكافئ

جهات االتصال
https://lesbichesenzafrontiereorg.wordpress.com :الموقع

http://milano.arcilesbica.it
milano@arcilesbica.it

I.O - الهجرة والمثلية الجنسية
الدعم وخدمة  القانونية  والمعلومات  المساعدة  لتقديم   2009 عام  في  الجنسية   والمثلية  الهجرة  شبكة  تأسيس   تم 
 االجتماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء والالجئين من مجتمع الميم. باإلضافة إلى ذلك ، فإنه يحارب العنصرية داخل
 حركة المثليين والمثليين ، ويبلغ عن التقاطع ومقاومة رهاب المثليين ، ورهاب المثلية الجنسية ورهاب المتحولين
 جنسيا بين المهاجرين. تشمل الشبكة العديد من منظمات المثليين في ميالنو وغيرها من الجمعيات التي تعمل مع

 المهاجرين وطالبي اللجوء والالجئين مثل
Lesbiche senza frontiere, CIG Arcigay Milano, ArciLesbica Zami Milano,  Associa-
zione Radicale Certi Diritti, Il Grande Colibrì, Cambio Passo, Studio   legale associato 

Santilli e Corace di Milano 
. وكذلك األفراد والمحامين الذين يتعاملون مع شؤون الهجرة

جهات االتصال:
CIG Arcigay Milano: progettoio@arcigaymilano.org

Via Bezzecca 3 – 20135 Milano - www.arcigaymilano.org TEL: +39 02 54122225
الشباك: يوم األربعاء من 18.00 الساعة 20.00

• الحصول على توجيهات  حول كيفية البحث عن عمل وإعداد السيرة الذاتية
• ، اكتشف مكان حضور دورات اللغة اإليطالية المجانية

• ، اكتشاف موارد المدينة
• .الحصول على توجيهات لمقابلة مثليات اخريات

عندما نلتقي:
• ، نتحدث فيما بيننا

• ، ننظم وجبات الغداء والعشاء: نطبخ ونأكل األطباق من بالدنا معًا
• ، نرى أفالًما مثلية ونسوية

• نتعاون مع مجموعات المثليين والمساعدات األخرى لالجئين والمهاجرين

جهات االتصال
https://lesbichesenzafrontiereorg.wordpress.com :الموقع

https://www.facebook.com/lsf.lesbiche : فيسبوك 
lesbiche.senza.frontiere@gmail.com : البريد االلكتروني

نلتقي عدة مرات في الشهر.
اتصلي بنا لمعرفة أين ومتى!



أول استقبال
لقد وصلت للتو إلى إيطاليا: ماذا أفعل؟

 إذا كنت تخشى العودة إلى بلدك ألن حياتك قد تكون معرضة للخطر أو قد تتعرض لالضطهاد ، فيمكنك طلب - 
اللجوء

اللجنة مع  مقابلة  استدعائك إلجراء  سيتم   ، وقت الحق  في  الشرطة.  مقر  إلى  بطلب  التقدم  إيطاليا:  في   السياسي 
اإلقليمية. إذا تم

 تقييم طلبك بشكل إيجابي ، فستحصل على وضع الالجئ وستحصل على تصريح إقامة لمدة ٥ سنوات. في بعض
، الحاالت

يتم منح حماية خاصة لمدة عام أو عامين.
إذا تم رفض طلبك ، يمكنك محاولة االستئناف

via Sammartini, 120 - 02 884.47645 مركز المساعدة المحطة المركزية (CASC)
لجداول الزمنية:

• من االثنين إلى الجمعة من الساعة 9:00 إلى الساعة 13:00 ومن الساعة 14:00 إلى الساعة 20:00
• مغلق صباح األربعاء

• أيام السبت واألحد والعطالت من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 8 مساًء
• تم تمديد الجدول الزمني خالل الشتاء ) 15 نوفمبر - 31 مارس( حتى الساعة 21:00

في هذا الموقع يمكنك العثور على جهات اتصال للعديد من المراكز التي تقدم اإلسعافات األولية واالستقبال :-
http://www.milanoaiuta.org/centri-di-accoglienza/.

مراكز االستقبال
يتعامل المكتب مع قبول المواطنين من خارج االتحاد األوروبي في مراكز االستقبال في بلدية ميالنو. يقدم المركز 

أيًضا
.ضيافة مؤقتة

via Scaldasole 5 : العنوان
أيام ومواعيد العمل: االثنين والثالثاء واألربعاء من الساعة 9.00 إلى الساعة 12.00 ؛ الخميس من 14.00 الساعة 

16.30
البريد اإللكتروني FSP.AdultiStranieri@comune.milano.it : هاتف: 0256611096

إذا كنت مقيًما ، يمكنك أيًضا االتصال بالخدمات االجتماعية. جميع مكاتب الخدمة االجتماعية المهنية اإلقليمية 
مفتوحة -

للجمهور من الساعة 9.00 إلى 12.00 . تتلقى الخدمات في البلديات عن طريق المواعيد ، باستثناء الخدمة في 
البلدية 7

.التي تتلقى بدون موعد
البلدية 1: في شارع A  Ugo Foscolo 5 الطابق الرابع - هاتف. 02 884.41666 - 65476-48298 : - سلم   -
البلدية رقم delle Abbadesse ، 18 :2 زاوية - degli Assereto ، 19 هاتف: 45456 – 46611 .884 02 -
البلدية رقم 3: هاتف. 02884.4742 - 47927 / عبر مونتيفيردي 8 - هاتف. 02 884.40631 - 40633 -  

4742
البلدية رقم 4: ، 8 - هاتف. 02 884.45440 /، 25 / أ - هاتف. 02  884.48438
viale Tibaldi ، 41 - tel. 02 884.45433 - 45273 – 62892 :5 البلدية رقم

البلدية رقم viale Legioni Romane 54 :6 هاتف. 02 884.65506

أماكن خاصة للنساء
أين يمكنني أن أجد نساء مهاجرات و / مثلييات أخريات؟

Lesbiche senza frontiere- - إذا كنتي من المثليات المهاجرات ، فإن المكان المناسب لك هو مجموعة
: https://www.facebook.com/lsf.lesbiche فيس بوك

lesbiche.senza.frontiere@gmail.com البريد اإللكتروني
https://lesbichesenzafrontiere.org الموقع

نجتمع يوم األحد الثالث من كل شهر

 المجموعة األولى :CIG-Arcigay Milan ابحث عن العديد من المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء المثليين
الهجرة

والمثلية الجنسية
.Bezzecca 3 تجتمع كل يوم أربعاء في الساعة 18.30

www.arcigaymilano.org 390254122225 + :هاتف progettoio@arcigaymilano.org

-Arcilesbica Zami إذا كنت تريد مقابلة مثليات آخريات في ميالنو ، فيمكنك االتصال ب
يجتمعن أسبوعيًا ولديهن أيًضا العديد من األنشطة الثقافية واالجتماعية.

https://it-it.facebook.com/arcilesbicazami/
http://milano.arcilesbica.it

milano@arcilesbica.it

Casa delle Donne di Milano
 في بيت النساء في ميالنو هناك مجموعة ) انتركولتوري( التي تعقد كل شهر تقريبًا حدثًا تلتقي فيه مجموعة النساء

من
 االيطاليات و المهاجرات )المثليات وغير المثليات( معًا. تم تصميمه خصيًصا لالواتي ال يعرفن اإليطالية جيدًا حتى

.اآلن
 تسمى هذه األحداث بشاي السبت. للحصول على معلومات ، يمكنك الرجوع إلى الموقع اإللكتروني للبيت أو الذهاب

لزيارة
بيت النساء ، حيث يوجد العديد من األنشطة الكتشافها.

https://www.casadonnemilano.it/laboratorio-interculture
Via Marsala, 8 – 20121, Milano من الساعة 17 إلى 19.30 هاتف + 39348 - 3430809 -

info@casadonnemilano.it

:على هذا الرابط ، يمكنك العثور على العديد من جمعيات النساء اإليطاليات والمهاجرات في جميع أنحاء إيطاليا
http://www.retedelledonne.org/mappatura/donne-e-integrazione/xx/
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أشياء مهمة للقيام بها في إيطاليا
.اطلب عنوان إقامتك وبطاقة ھويتك -

 للوصول إلى العديد من الخدمات والحصول على بطاقة هوية تحتاج إلى عنوان إقامة. السكن هو العنوان الذي تعيش
.فيه

يجب أن تعلن ذلك إلى مكتب التسجيل. إذا كنت تعيش في مركز استقبال ، فهذا هو مكان إقامتك.
إذا لم تكن مقيًما في مركز استقبال أو ليس لديك منزل ، فإن بلدية ميالن تضمن لك إقامة تسجيل ”وهمية”.

سيتم فتح الشباك يومين في األسبوع:
في شارع via Oglio  18: األربعاء من 14 إلى 17 والجمعة من 9 إلى 12 ،

في شارعviale Tibaldi 41: الخميس من 9 إلى 12 ويوم الثالثاء من 14 إلى 17 ؛ 
في شارع via Quarenghi 21: األربعاء من 9 إلى 12 ويوم اإلثنين من 14 إلى 17

 للوصول إلى المكاتب ، سيكون من الضروري تقديم تقرير أعدته الخدمات االجتماعية المحلية ، إذا كان المستخدم
مقيم في
المركز،

او من قبل مشغلي مركز مساعدة المحطة )CASC( ، أو من قبل كيانات القطاع الثالث التي تتعاون معها البلدية
المركزية

مما يوضح أن الشخص الذي يصل إلى الشباك لديه عالقة مستمرة مع اإلقليم وأعرب عن استعداده للبقاء في ميالنو.

 للحصول على بطاقة الهوية ، اذهب إلى مكتب التسجيل في بلديتك أو حيك.

- الحصول على الرقم الضريبي
يجب أن يكون لجميع األشخاص الذين يعيشون في إيطاليا قانون الضرائب رقم ضريبي

يمكنك طلب الرقم الضريبي في مكاتب السجل الضريبي ، حامالً جواز السفر ساري المفعول ، بتأشيرة نسبية )عند
االقتضاء( ، أو مستند آخر معترف به من قبل السلطات اإليطالية: شهادة الهوية الصادرة عن الممثل الدبلوماسي أو
 القنصلي في إيطاليا لبلدك )مع صورة للشخص المعني( أو تصريح إقامة ساري المفعول أو بطاقة هوية صادرة عن

بلدية
 اإلقامة

-عمل البطاقة الصحية من أجل الحصول على عالج طبي مجاني
”Scelta e revoca” الى الشباك ASL عليك أن تذهب إلى

يجب عليك أن تحضر:
 تصريح إقامة ساري المفعول أو ايصال طلب تصريح إقامة صادر عن الجهات المختصة )مقر الشرطة ، المحافظة

- أو
مكتب البريد( مع وثائق تثبت سبب الطلب.

- وثيقة الهوية )باستثناء طالبي اللجوء(
- الرقم الضريبي

- وثائق تثبت ، في حالة وجود أسباب تجارية او عمل ، أن االشتراكات تُدفع في إيطاليا أو أن النشاط يخضع للتشريع
الضريبي اإليطالي

https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/cerca-sede/?service=iscrizione-al-servizio-sanitario-
regionale-e-scelta-del-medico&address=milano&area=

Di Rudinì  ، 3  / هاتف. 02 884.67161 - 28 ، 884.63570 02
البلدية رقم Anselmo da Baggio n. 54 :7هاتف. 02 884.65175 - 45611/2 - 65872 

البلدية رقم Piazzale Accursio5/  Aldini  72 :8 هاتف. 02 884.44240 - 44243 - 46673 - 54829
E -. 02 884.65520 مبنى Consolini، 24 عن طريق / 02 884.47083

 via Brivio, 4 - tel. 02 884.62811 – 65517 / via Giolli, 29 - tel. 02 884.46431  :9 البلدية رقم
 – 46672 Sant’Arnaldo, 17 - tel. 02 884.45777 – 65518

يمكن لخدمة استقبال المهاجرين التابعة لكاريتاس أمبروسيانا مساعدتك في :

- التوجه إلى االستقبال الليلي المؤقت
-التوجه للبحث عن عمل

-المشورة القانونية
-التوجه للخدمات اإلقليمية

:الموقع االلكتروني
https://www.caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/stranieri/sai

Via Galvani ميالنو - هاتف: 0267380261 20124 - 16 ،
sai@caritasambrosiana.it :البريد االلكتروني

ساعات العمل: مفتوح للجمهور: من االثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباًحا حتى 12 ظهًرا
الجمعة 9.00 - 13.00 ومن 14.00 - استشارات هاتفية: من االثنين إلى الخميس من الساعة 9 / 17.00 - 13.00

Oxfam Italia و Diaconia Valedese مركز مجتمع
Porro Lambertenghi 28 335596398 شارع ، 20159 ميالنو - هاتف

infomilano@diaconiavaldese.org
ساعات العمل: االثنين والخميس 17.00 20.00 ، الجمعة 9.30 - 12.30

ARCI و UNHCR خدمة خدمات خريطة الالجئين من JUMAMAP
 تساعدك في العثور على العديد من الخدمات المفيدة. إنها خريطة - على المستوى الوطني للخدمات التي تستهدف

طالبي
اللجوء وأصحاب الحماية الدولية. محتويات المنصة متوفرة ب 11 لغة.

www.jumamap.com

 يمكنك أيًضا االتصال بالرقم المجاني لطالبي اللجوء والالجئين - 800905570 الذي يقدم مساعدة مجانية وخدمة
توجيه

الخدمة في جميع أنحاء البالد ، ويوفر الوساطة بأكثر من 35 لغة.

numeroverderifugiati@arci.it : البريد االلكتروني
www.facebook.com/arci.immigrazione : الفيسبوك



الموقع االلكتروني : www.telefonomondo.it هاتف: 800513340
ساعات العمل: من االثنين إلى الجمعة من الساعة 15.00 إلى الساعة 18.00

يمكنك أن تجد المساعدة من النقابات التي تقدم خدمات عديدة.

CGIL Immigration
http://www.cgil.milano.it/servizio/servizio-agli-immigrati/

المقر الرئيسي لميالنو
Corso di Porta Vittoria, 43 – 20122 Milano

من الثالثاء إلى الجمعة من 8.30 الساعة 13.00
هاتف: 02.55025.203 / 253/254

migranti.mi@cgil.lombardia.it :البريد االلكتروني
www.cgil.milano.it/immigrazione :الموقع االلكتروني 

مقرات ومكاتب أخرى
GORGONZOLA Via Italia 55 - هاتف: 0255025115

كل أول إثنين من الشهر من 9.30 إلى 12.30 ومن 14.00 إلى 17.30
MILANO GIAMBELLINO via Giambellino115 - هاتف : 0255025830

اإلثنين من 9.30 الساعة 12.30 ومن 14.00 الساعة 17.30
MILANO SAN SIRO P.le Segesta, 4 - هاتف : 0255025702

الخميس من 9.30 الساعة 12.30 ومن 14.00 الساعة 17.30
SESTO S. GIOVANNI Via Breda, 56 - هاتف : 0255025920

اإلثنين من الساعة 2 مساًء حتى 5:30 مساًء ما عدا يوم االثنين األول من الشهر

CISL Immigrazione:
https://www.cislmilano.it/dettagli_documento/21/ANOLF-assistenza-immigrati

Via Benedetto Marcello, 10 - 20124 Milano
:ساعات العمل

 من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهًرا ، يومي االثنين والثالثاء فقط من الساعة 14 حتى.
الساعة 16

:جهات االتصال
.للحصول على معلومات الهاتف ، من الممكن االتصال بعد ظهر الخميس من الساعة 14:30 إلى الساعة 17 مساًء

02/20408142
info.anolf.milano@gmail.com : البريد االلكتروني

www.anolf.it : الموقع االلكتروني

- التمثيالت النقابية األساسية
via Mossotti 1

التليفون المحمول. 3479271955 هاتف. 0289692020
االثنين )عن طريق المواعيد فقط( من 9.30 الساعة 12.00

الخميس من 9.30 الساعة 12.00 ومن 16.00 الساعة 18.00
السبت من 15.00 الساعة 18.00.

 متنوع
- إذا كنت ال تعمل ولديك تصريح إقامة ، يمكنك التسجيل في مركز التوظيف

- إذا أنهيت وظيفة  بشكل قانوني  ، يمكنك طلب شهادة البطالة
- إذا كانت لديك شهادة البطالة ، يمكنك أن تطلب إعفاء ASL من التذكرة الصحية ويمكنك الوصول إلى الخدمات 

الطبية مجانًا
- بعد 5 سنوات من اإلقامة و 3 سنوات عمل قانوني يمكنك التقدم بطلب للحصول على الجنسية

- بعد 5 سنوات من تصريح اإلقامة وسنة واحدة من العمل ، يمكنك طلب بطاقة إقامة أوروبية غير محدودة
- بعد 5 سنوات من اإلقامة ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على مسكن شعبي من البلدية

- للحصول على خدمات مجانية ، يجب أن تثبت أن دخلك منخفض جدًا. ستحتاج إلى نموذج ISEE يمكنك القيام 
بذلك مجانًا في CAF( ، CAF هي مراكز المساعدة الضريبية. هناك العديد. ابحث على جوجل عن األقرب اليك(.

ھنا يمكنك أن تجد المساعدة
خدمة الهجرة المتخصصة في بلدية ميالنو

Centro Culture del Mondo
via Scaldasole, 5 – 20123 Milano

حدد موعدًا باالتصال باألربعاء والخميس من الساعة 9 صباًحا حتى 12 ظهًرا
PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it

02 884.48248

SOS Stazione Centrale
piazza Luigi di Savoia 1, Sottopasso - 20124 – Milano

مكتب استماع وتوجيه بيروقراطي / قانوني
االتصال بالخدمات المسؤولة : 0266984543

 ساعات العمل: من االثنين إلى الجمعة من 10.00 إلى 12.30 ومن إلى 17.30 ؛ األربعاء والجمعة من 21.00 الى
 الساعة 23.00 ؛ السبت من 14.00 الساعة 17.00

مكتب المساعدة لطالبي اللجوء والالجئين
Via Barabino 8 - 20139 – Milano

 ويقدم التوجيه والمساعدة للمواطنين األجانب الذين جاؤوا إلى إيطاليا لطلب اللجوء السياسي أو من هم الجئين وفقا
التفاقية

جنيف لعام 1951.
هاتف: 02 55230509

FSP.AdultiStranieri@comune.milano.it : ايميل
؛ ساعات العمل: االثنين والثالثاء واألربعاء من الساعة 9.00 إلى الساعة 12.00

الخميس من 14.00 الساعة 16.30 

Telefono Mondo - دمة الهاتف للمهاجري
Via Angera 3 - 20125 – Milano

خدمة الهاتف للمهاجرين بشأن المشاكل المتعلقة
البقاء في ايطاليا ، العمل ، الحقوق االجتماعية ، الدراسة ، المواطنة ،

لم شمل األسرة واللجوء السياسي وما إلى ذلك. المعلومات تكون
باللغة اإليطالية وكذلك يتم إعطاؤها باللغة األلبانية والرومانية ،

العربية والفرنسية واإلنجليزية والصينية واإلسبانية.
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ابحث عن المالبس مجانًا
تقوم هذه الجمعيات بجمع وغسل وتعقيم وتوزيع المالبس المستعملة بحالة جيدة:

ANGELI CUSTODI
Pietro Colletta 21 :العنوان

ساعات العمل: األربعاء األول والثالث من الشهر من 9.30 الساعة 11.00
هاتف: 0255011912

angelicustodimi@alice.it : البريد اإللكتروني

FONDAZIONE FRATELLI SAN FRANCESCO
توفر خدمة المالبس واألحذية.

Via Saponaro 40 : العنوان
 ساعات العمل: المنزل مفتوح دائًما ؛ المكاتب مفتوحة من االثنين إلى الجمعة: 13.00 - 9.00  14.30 - 16.30

هاتف: 02 8465202 
Foundation@fratellisanfrancesco.it : البريد اإللكتروني

MADONNA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA
Parea 18 :العنوان

ساعات العمل: للرجال: السبت من الساعة 8.30 إلى الساعة 11 / للسيدات: الخميس من الساعة 8.30 إلى الساعة 10.30 .
مغلق يوليو وأغسطس

هاتف: 0255212477
miracolosa.milano@infinito.it : البريد اإللكتروني

OPERA PANE SAN ANTONIO
Piazza Velasquez 1 :العنوان

ساعات العمل: للرجال: الثالثاء من الساعة 10.00 صباًحا / للنساء: األربعاء من الساعة 9.00 حتى 10.30
هاتف: 02.487773221  

خبز يومي
توزيع المالبس

viale Toscana 28
ساعات العمل: من االثنين إلى السبت من الساعة 9 حتى الساعة 11

هاتف: 0258310493
segreteria@panequotidiano.eu : البريد اإللكتروني

PARROCCHIA BEATA VERGINE IMMACOLATA E SANT’ANTONIO
viale Corsica 68 :العنوان

 ساعات العمل: للرجال: الثالثاء من الساعة 8.30 إلى الساعة 11.00 . للنساء واألطفال: الخميس من الساعة 8.30
إلى

الساعة 11.00 . مغلق من 15 يوليو إلى 15 سبتمبر
هاتف: 02.70123010

تناول الطعام مجانا
لتناول الطعام مجانًا هناك مقاصف عامة وخاصة. يمكنك العثور على قائمة كاملة هنا:

http://www.milanoaiuta.org/servizi-alimentazione/

المقاصف
خبز يومي

Viale Toscana 28 - 20136 Milano
هاتف: 0258310493

E-mail: segreteria@panequotidiano.eu
Viale Monza 335 - 20126 Milano

هاتف: 0227000468
E-mail: segreteria@panequotidiano.eu

Fondazione fratelli di San Francesco
Via Saponaro 40 :العنوان

هاتف: 02.8265233
fsanfrancesco@tiscali.it : البريد اإللكتروني

مالحظات: غداء وعشاء من االثنين 11.30 إلى 18.30 -13.30

Centro francescano Maria della Passione
Via Ponzio 75 : العنوان

هاتف: 02.70600763
fmmaria@email.it : البريد اإللكتروني

األحد 13 - مالحظات: غداء ، الثالثاء-السبت ، 11.30 -11.15

Centro S. Antonio
Via Maroncelli 25 :العنوان

هاتف: 02.29005985
centrosa@ofm-mi.org : البريد اإللكتروني

مالحظات: غداء ، من االثنين إلى السبت 11.30 صباًحا

Opera San Francesco per i poveri
via antonello da Messina 4 : العنوان

مالحظات: من األحد إلى الجمعة 11:30 حتي 13:30
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 ، احصل على مساعدة للصحة الجسدية والعقلية
الحق في الصحة مضمون في إيطاليا.

هذا هو موقع Azienda Tutela Salute) ATS وكالة حماية الصحة( :
https://www.ats-milano.it

ATS كل بلدية لديها

:ATS هذا هو الموقع اإللكتروني لمنطقة لومباردي مع قائمة
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi-
zi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/agenzie-di-tutela-della-salute/ser-a-

ziende-sanitarie-locali-sal/agenzie-tutela-salute

يمكنك الحصول على إعفاءات من دفع التذكرة الصحية للدخل أو علم األمراض: االستفسار
 https://www.ats-milano.it

 إذا كانت لديك شهادة البطالة ، يمكنك ATS اإلعفاء من التذكرة الصحية ويمكنك الوصول إلى الخدمات الطبية مجانًا
أن

تطلب من

حتى إذا لم يكن لديك طبيب ، يمكنك الذهاب إلى االستشاريين:
الرحم.  عنق  واختبارات  الطمث  وانقطاع  الحمل  وإنهاء  والعقم  الحمل  منع  وسائل  حول  النساء  أمراض  نصيحة 

اإلرشاد النفسي
.الفردي واألزواج واألسرة. المساعدة االجتماعية والقانونية في قضايا قانون األسرة

.يوجد في ميالنو 13 مستشاًرا يرون وجود وسطاء لغويين ثقافيين
هنا القائمة:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-in-
formazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/Cure-specialistiche-e-consultori/consultori-fami-

liari/consultori-familiari

إذا كنت بحاجة إلى طبيب أسنان ، يمكنك الذهاب إلى طبيبك الذي سيوضح لك المرافق الصحية التابعة أو: 
https://www.crimilano.it/progetti/curedentali.html

ستحتاج إلى إظهارالخاص بك ISEE  )إلثبات أن دخلك منخفض(.

SANT’ANDREA
Via Crema 22 :العنوان

ساعات العمل: الخميس من 9.00 الساعة 11.00 . مغلق من 15 يوليو إلى 15 سبتمبر
ھاتف: 0258306894

santandrea@chiesadimilano.it : البريد اإللكتروني

SANTA MARIA DEL ROSARIO
Via Solari 22 :العنوان

ساعات العمل: االثنين والجمعة من الساعة 10.00 إلى الساعة 11.30 . مغلق في يوليو وأغسطس
هاتف: 024234109

rosario@chiesadimilano.it : البريد اإللكتروني

  SANT’ILDEFONSO
Piazzale Damiano Chiesa 7 F : العنوان

ساعات العمل: االثنين واألربعاء والخميس الساعة 15.00
ھاتف: 0233601729

العديد من الخدمات مجانية أو بسعر
منخفظ جدا.

يمكن لجميع األشخاص الذهاب إلى غرفة الطوارئ مجانًا في 
المستشفيات في حالة الطوارئ.

يمكن لجميع االشخاص الحصول على
بطاقة صحية والحصول على طبيب

مجانا.
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Centri Milano Donna - مراكز ميالن النسائية
 تقوم كل قاعة بلدية في مدينة ميالنو بتفعيل مركز ميالن للنساء ، حيث يمكنك العثور على المساعدة والمعلومات.

اتصل
بهاتف المرأة لمعرفة عنوان ووقت المركز األقرب إليك.

Via Sant’Uguzzone 8 :2 قاعة بلدية رقم
Via Narni 1/3 :3 قاعة بلدية رقم

Viale Tibaldi 41 :5 قاعة بلدية رقم
Viale Faenza 29 :6 قاعة البلدية رقم

 Ospedale San Carlo, Via Pio II 3 :7 قاعة بلدية رقم 
mail: soccorso.donna.hsc@asst-santipaolocarlo.it  3356589806 , 02405317  :هاتف

Via Consolini 4 :8 قاعة بلدية رقم

Fondazione Somaschi
ترحب مؤسسة Fondazione Somaschi. بالمحتاجين في الشارع ومن هم في منازلهم

 فتيان وفتيات بال أسر ، ونساء ضحايا للعنف ، ومهاجرون ، والضعفاء ، على هامش المجتمع لديها مركز لمكافحة
العنف

واالتجار.
Piazza XXV Aprile, 2 : العنوان في ميالنو

هاتف: 0262911975
fondazione@fondazionesomaschi.it

https://fondazionesomaschi.it/

مواقع أخرى:
- مركز هارا لمناهضة العنف

قم بزيارة موقع هارا - )centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it | الهاتف: 3351820629 (
مركز - Antiviolenza V.I.O.L.A : هاتف/ 1667083 393

centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it  بريد الكتروني

المساعدة ضد العنف الجنسي والمنزلي 
 يساعد هذا المركز جميع النساء ضحايا العنف. ويقدم المعلومات واالستقبال والمساعدة الصحية والقانونية الطبية

والدعم
النفسي واالجتماعي لتفاقم الصدمات المتعلقة بالعنف.

 الرعاية الصحية من قبل طبيب أمراض النساء والطبيب الشرعي والممرضة / القابلة - 24 ساعة في اليوم و 365
يوًما في

السنة.
 هاتف : 2489 5503 02

svsed@policlinico.mi.it
via della Commenda, 12 ، العنوان : Mangiagalli عيادة

NAGA
يوفر الرعاية الصحية لمن ليس لديهم تصريح إقامة. لديهم مكتب للمعلومات القانونية والعامة.

Via Zamenhof, 7/A, 20136 Milano :العنوان
fb: @NagaOnlus– هاتف: 99520185 02

Opera San Francesco
زيارة مجانية لألسنان

Antonello da Messina 4 : العنوان
ساعات العمل: من االثنين إلى الجمعة )وليس األربعاء(

هاتف: 02202343 -022023400

اختبار HIV-AIDS-SIDA سيدا- مرض نقص المناعة المكتسبة مجاني ومجهول

يمكنك القيام بذلك في جميع المستشفيات. يمكنك أيًضا القيام بذلك في المقر الرئيسي ل
CIG Arcigay Milano في Via Bezzecca 3

إذا لم يكن لديك بطاقة صحية ، يمكنك الذهاب إلى عيادة العيادات الخارجية الطبية الشعبية في
Via dei Transiti 28.

الجداول الزمنية:
-اإلثنين من 15.30 إلى 18 بالمواعيد فقط
-الخميس من 19 إلى 21 مع دخول مجاني

دخول مجاني - 15.30 ، عن طريق المواعيد( ويوم الخميس ) 21 - )يوم االثنين ) 18 ، 19
هاتف: 02.26.82.73.43 )جهاز الرد االلي فقط(

ambulatorio.popolare@inventati.org :لمزيد من المعلومات

إذا كنت قد تعرضت للعنف أو سوء المعاملة ، يمكنك الذهاب إلى هذه الجمعيات وإلى مراكز مكافحة العنف التي تقدم
المساعدة للنساء والمساعدة النفسية.

 D.i.Re توجد شبكة وطنية لمراكز مناهضة العنف ، وهي الرابطة الوطنية
لمرأة على شبكة اإلنترنت ضد العنف”.

هنا يمكنك البحث عن أقرب مركز لمكافحة العنف لك:
www.direcontrolaviolenza.it

في ميالنو تجد:
منزل النساء المعنفات

ويقدم المساعدة للنساء ضحايا العنف.
ميالنو Piacenza ، 14 شارع

االثنين - الخميس: 18 - 10
الجمعة: 14 -10

هاتف: 0 550 155 19

Telefono Donna del Comune di Milano - ھاتف النساء لبلدية ميالنو
Telefono Donna خدمة استماع على مدار 24 ساعة لجميع الشكوات التي قد تقدم

info@telefonodonna.it هاتف: 44 /64443043 02
sportelloelsa@gmail.com

1716



ابحث عن الدعم القانوني
CGIL خدمة المهاجرين ، إدارة سياسات الهجرة

corso di Porta Vittoria, 43 – 20122 Milano في CGIL تقع خدمة المهاجرين
هاتف: 02.550251

العمال. يقدم خدمة الدفاع عن حقوق  القانونية للحصول على تصاريح إقامة في إيطاليا. يساعد في   يقدم المشورة 
الالجئين

)CIR / CGIL( عن طريق المواعيد
المقر المركزي - ميالنو

من الثالثاء إلى الجمعة من 8.30 الساعة 13.00
هاتف: 02.55025.203 / 253/254

igri.mi@cgil.lombardia.it: البريد اإللكتروني
www.cgil.milano.it/immigrazione : الموقع الشبكي

NAGA
يوفر الرعاية الصحية لمن ليس لديهم تصريح إقامة. لديها مكتب للمعلومات القانونية والعامة.

Via Zamenhof, 7/A, 20136 Milano :العنوان
fb: @NagaOnlus– هاتف: 02 58102599

https://naga.it/chi-siamo/

CENTRO NAGA-HAR مركز
 يوفر هذا المركز الدعم القانوني ويساعد على شفاء الجروح غير المرئية التي خلفها التعذيب واالضطهاد من خالل

أنشطة
التدريب والتواصل االجتماعي مثل الدورات اإليطالية والكمبيوتر ، واألنشطة الموسيقية والرياضية.

االضيافة ، الرعاية الصحية ، المساعدة اإلدارية / القانونية ، المساعدة النفسية االجتماعية
Via San Colombano، 8-2014 2014 Milan MI

هاتف: 02 39 25466
naga@naga.it

مفتوح يوميا من 14.30 الساعة 18.30 

Casa dei diritti - Help Center Anti Discriminazione
بيت الحقوق - مركز المساعدة لمكافحة التمييز

 المساعدة القانونية للحصول على مشورة تتعلق بمشكلة محددة تتعلق بالعمل أو المنزل أو االنفصال أو الحضانة أو
الهجرة

أو جريمة جنائية. يتعامل مع مشكلة محددة كل يوم ، بالطريقة التالية:
االثنين: العمل

الثالثاء: األسرة ، االنفصال ، حضانة القاصرين
األربعاء: قانون جنائي

الخميس: االيجارات والمبيعات ومشاكل عمارات
الجمعة: الهجرة

لالستفسارات من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 14.30 إلى الساعة 17.30
هاتف: 0288441641 ؛ 88453385 02 ؛ 88463045 02

https://naga.it/chi-siamo/

CENTRO NAGA-HAR
الضيافة ، الرعاية الصحية ، المساعدة اإلدارية / القانونية ، المساعدة النفسية االجتماعية

Via San Colombano، 8-2014 2014 Milan MI
هاتف: 023966452

naga@naga.it
مفتوح يوميا من 14.30 الساعة 18.30

Casa dei diritti - Help Center Anti Discriminazione
بيت الحقوق - مركز المساعدة لمكافحة التمييز

ال يزال التوجه الجنسي ، وحقيقة كونك امرأة ، وأصاًل عرقيًا ودينيًا سببًا للتمييز اليوم.
 تتم معالجة طلبات المساعدة من قبل مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون المعلومات والتوجيه ، ويوجهونك نحو

دعم
مجاني من فريق من علماء النفس والمحامين.

لالستفسارات المتعلقة بالهجرة ، اتصل يوم الجمعة من الساعة 14.30 إلى الساعة 17.30
؛ 88453385 02 ؛ 88463045 هاتف: 02 0288441641

Pss.casadeidiritti@comune.milano.it : البريد اإللكتروني
Via De Amicis n. 10 :العنوان

Centro delle Culture del Mondo
مركز الثقافات العالمية

الضيافة ، الرعاية الصحية ، توجيه العمل ، المساعدة اإلدارية / القانونية
Via Scaldasole، 5 - :20123 ميالن العنوان

هاتف: 0288448246 - 288448248
PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it : البريد اإللكتروني

Cooperativa Crinali Donne per un mondo nuovo onlus
clinica transculturale ، وسيط لغوي ، الدعم النفسي

Corso di Porta Nuova, : 32 العنوان
via Angera, 3 )angolo via Belgirate, 15(

هاتف: 0262690932
 www.crinali.org : الموقع

www.crinali.org info@coopcrinali.it  :عنوان البريد اإللكتروني

Human In Progress
لنكون أفضل معًا ، ألننا جميعًا مختلفون

بالنسبة لنا ، اآلخر هو ثروة.
مع فريق من المتخصصين نقدم المساعدة العالجية النفسية لالجئين الذين يعانون من الصدمات النفسية. يتحدث فريقنا

اإلنجليزية واإليطالية والفرنسية.
هاتف: 39024694911+

info@humaninprogress.org : بريد الكتروني
http://humaninprogress.org  : الموقع 
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Via Adalberto Catena 2, il Centro San Fedele : العنو
الخميس من 14 إلى 16 . مغلق في أغسطس.
milano@avvocatodistrada.it : ايميل

FONDAZIONE FRATELLI DI SAN FRANCESCO
،يقدم مكتب المساعدة القانونية المشورة والتوجيه في المجاالت التالية: الجنسية ، عقود اإليجار ، والشكاوى ، الزواج

التأشيرات ، التنظيم )العفو ، مرسوم التدفق( ، جمع شمل األسرة ، وإصدار وتجديد تصريح اإلقامة.
Via Bertoni 9, Milano : العنوان

من االثنين إلى الجمعة من 09.00 الساعة 12.00
هاتف: 62545944 02 02625459.33

fondazione@fratellisanfrancesco.it : ايميل
 

Pss.casadeidiritti@comune.milano.it : البريد اإللكتروني
Via De Amicis n. 10 :العنوان

TODO CAMBIA
احصل على دورات لغة إيطالية مجانية ومكتب للمعلومات القانونية والعامة. كما أن لديها العديد من األنشطة الثقافية

Circolo Arci Ohibò, Via Benaco 3, Milano : العنو
tc@todocambia.net : البريد االلكتروني

الهاتف: 39468399 -39-02+

Associazione Abarekà Nandree Onlus
 احصل على دورات مجانية في اللغة اإليطالية ولديه مكتب للمعلومات القانونية والعامة وللمساعدة في السيرة الذاتية

)السيرة
الذاتية للبحث عن عمل(

Via Venini, 34 - Milano – 20127 :العنوان
هاتف: 347.4410448

info@abareka.org : البريد االلكتروني
http://www.abareka.org : الموقع االلكتروني

DIMENSIONI DIVERSE
احصل على دورات لغة إيطالية مجانية ومكتب للمعلومات القانونية والعامة. لديها أيضا اجتماعات للنساء فقط

Via Due Giugno, 4 – Milano : العنوان
هاتف: 02.4598701 - 02.48914705

info@dimensionidiverse.it : بريد الكتروني

Centro delle Culture del Mondo
مركز الثقافات العالمية

الضيافة ، الرعاية الصحية ، توجيه العمل ، المساعدة اإلدارية / القانونية
Via Scaldasole، 5 - 20123 :ميالن العنوان

هاتف: 0288448246 - 288448248
PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it : البريد اإللكتروني

خدمة الترجمة
Via Edolo 19 - 20125 – Milano : العنوان

يوجد في المكتب مترجمون )اإلنجليزية ، الفرنسية ، اإلسبانية ،
الصينية ، العربية ، الرومانية ، األلبانية ، التغالوغ ، السنهالية ، الروسية ،

البرتغالية والصربية والكرواتية والبوسنية( لترجمة الوثائق
وللمحادثات.

 هاتف: 0288467581 
FSP.AdultiStranieri@comune.milano.it : ايميل

ساعات العمل : المشورة عن طريق المواعيد

ASSOCIAZIONE AVVOCATO DI STRADA ONLUS
مساعدة قانونية مجانية للمشردين وضحايا االتجار
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الخميس من 18.00 إلى 20.00 -.
Privata Meucci 3 :العنوان

 البريد اإللكتروني : info@villapallavicini.org  هاتف: 02.256.57.52

TODO CAMBIA 
احصل على دورات لغة إيطالية مجانية ومكتب للمعلومات القانونية والعامة. كما أن لديها العديد من األنشطة الثقافية

Circolo Arci Ohibò, Via Benaco 3, Milano : العنوان
tc@todocambia.net : البريد االلكتروني

الهاتف: 394683 -39-02+

NoWalls Scuola Aperta
Via Francesco Ferrucci, 22 – 20145 Milano

www.Nowalls.it : الموقع االلكتروني

Associazione ‘Dimensioni Diverse’
احصل على دورات لغة إيطالية مجانية ومكتب للمعلومات القانونية والعامة

Via Due Giugno, 4 – Milano : العنوان
هاتف: 02.4598701 - 02.48914705

info@dimensionidiverse.it : بريد الكتروني
الثالثاء الثاني والرابع من الشهر من 18.00 الساعة 19.30

Associazione Arcobaleno
، المدرسة اإليطالية ، دورات تكنولوجيا المعلومات ، التوجيه الوظيفي ، المساعدة اإلدارية / القانونية. مكتب الهجرة

األربعاء والجمعة من 17 إلى 19.
 دورة اللغة اإليطالية - تبدأ الدورات من أواخر سبتمبر إلى يونيو. التسجيل مفتوح دائما. ساعات العمل: األربعاء

والخميس
.و 16.00 18.00 - السبت واألحد 10.00 - 16.00 12.30 - 18.00

Via S. Cristoforo، 3 - 20144 :ميالن العنوان
  ايميل : arcobalenoass@libero.it  الهاتف: 89400383 02 

www.associazione-arcobaleno.org : موقع الكترو

Coopzero5 – Laboratorio Donne nella Migrazione
النساء في الهجرة

دورة لغة ايطالية للنساء االجانب.
كل يوم أربعاء من الساعة 10.30 إلى الساعة 12.30 . سيتم تفعيل الدورة عند الوصول إلى 5 طالب.

Spazio Monee ، عبر Momigliano ، شارع 3 - زاوية Neera : العنوان
ايميل : valentina.oriani@coopzero5.org  هاتف: 3496686279 

Scuola LiberAtutti
المدرسة اإليطالية المسائية لألجانب.

كل يوم إثنين وأربعاء من 20.00 الساعة 21.30.
شارع كل يوم اثنين وأربعاء في بداية الدرس ، CSA Vittoria ، Muratori .43 للتسجيل اذهب إلى

 ايميل : postaliberatutti@libero.it  هاتف: 02 5453986

مدارس ودورات لغة ايطالية مجانية
يمكنك البحث عن العديد من الدورات اإليطالية في جميع مناطق ميالنو. ابحث عن األقرب اليك

milano.italianostranieri.org على موقع

 هنا يمكنك العثور على دورة اإليطالية عبر اإلنترنت مع دروس الفيديو:
http://www.educational.rai.it/ioparloitaliano/corso.htm

ستجد هنا قائمة بمدارس اللغة اإليطالية لألجانب
http://www.milanoaiuta.org/scuola-educazione/#1562662347558-6bdc330a-4de5

شبكة المدارس دون تصريح اقامة
 توجد في ميالنو مدارس إيطالية مفتوحة لجميع المهاجرين. هذه المدارس ال تتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة

وهي
بدون المدارس  ، ولكنها كلها جزء من شبكة  البعض  المدارس بشكل مختلف عن بعضها  تنظيم هذه  يتم   مجانية. 

تصريح
http://www.scuolesenzapermesso.org/

CPIA 5 Milano
 هذه شبكة من مدارس الدولة المجانية التي تقدم دورات اللغة اإليطالية ودبلوم المدرسة اإلعدادية. في إيطاليا ، من

المهم أن
يكون لديك دبلوم المدرسة المتوسطة للوصول إلى عروض العمل.

العنوان : )Via Pontano 43 MILAN )MI : نوان
Via Scrosati 3 : العنوان

Via Dei Calchi Taeggi 20 : العنوان
Via Heine 2 : العنوان

Viale Campania 8 :العنوان
https://www.cpia5milanocentrale.edu.it/index.php?idpag=1661 : الموقع االلكتروني

MIMM0CG003@ISTRUZIONE.IT : االيميل
PEC: MIMM0CG003@ISTRUZIONE.pec.IT : االيميل الرسمي

الهاتف: 0245375400

Associazione Culturale Villa Pallavicini
 دورة اللغة اإليطالية من االثنين إلى الخميس من الساعة 9.30 إلى الساعة 11.30 ومن الساعة 18.00 إلى 20.00

. ستأتي
 كل تلميذة إلى المدرسة مرتين في األسبوع الختيار األوقات التي ترغب فيها. ستعقد الدورات على مدى فترتين

مدتهما أربعة
أشهر )أكتوبر / يناير - فبراير / يونيو(. التسجيل مفتوح للشهر السابق بأكمله والشهر األول من فترة األربعة أشهر.
 للتسجيل اذهب إلى السكرتارية في األيام واألوقات التالية: االثنين - الثالثاء - الخميس من 10.00 إلى 13.00 أو

الثالثاء
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التجول في ميالنو والمناطق المحيطة بها
ميالن مدينة كبيرة وھناك العديد من الطرق للتنقل سيًرا على األقدام وبالنقل العام.

ATM يوجد في ميالنو: حافالت ، حافالت ترام ، ترام ، مترو وقطارات. يمكنك العثور على خريطة مجانية عند 
نقاط

للمترو .
على هذه APP: يمكنك العثور على حريطة ميالنو

welc map- خريطة ويلك
visit milano- قم بزيارة ميالن
google maps- خرائط جوجل

 في محطات الحافالت والترام والمترو ، يمكنك رؤية الخرائط مع الشوارع ووسائل النقل العام. للذهاب إلى خارج
ميالنو

هناك حافالت وقطارات وحلقة السكك الحديدية.

الستخدام وسائل النقل العام ، تحتاج إلى تذكرة أو اشتراك. البحث عن معلومات على مواقع الويب:
www.atm.it -

www.trenitalia.it -
www.trenord.it -

http://www.muoversi.regione.lombardia.it/planner/ -
www.italotreno.it -

للبحث عن طريق أو لفهم الوسائل التي يجب اتخاذها للتحرك ، يمكنك استشارة هذه التطبيقات:
google maps -

moovit -
atm Milano -
citymapper -

trenord -
trenitalia -

في ميالنو ، يمكنك ركوب الدراجات في الشارع وعلى مسارات الدراجات. هناك دراجات عامة )خدمات مشاركة 
الدراجات(

مكن استئجارها من خالل هذه التطبيقات:
bikemi -
mobike -

 إذا كنت ترغب في الحصول على دراجة ، يمكنك البحث في السوق أو التعاونيات المستعملة. إذا كنت بحاجة إلى
إصالح

دراجتك مجانًا ، يمكنك الذهاب إلى ورش الدراجات هذه:
https://ciclofficinaruotalibera.wordpress.com/cosa/ciclofficine-di-milano-e-dintorni/

إذا كنت تبحث عن رحلة بالسيارة ، فيمكنك البحث عن خدمات السفر المشتركة هذه )تجمع السيارات(:
https://www.bepooler.com/comune-di-milano-carpooling/ -

https://www.blablacar.it/ -

Scuola Popolare d’Italiano del Leoncavallo
التسجيل: مفتوح دائما. الدورات: االثنين واألربعاء من 20.30 إلى 22.30 . دورة متقدمة: الخميس من 20.30 إلى 22.30

للتسجيل اذهب خالل ساعات الدورة.
Via Watteau 7 :العنوان

scuolamigranti@leoncavallo.org : االيميل
الموقع : www.leoncavallo.org ؛

Scuola di italiano per stranieri Baobab
جدول الدورات: األحد من الساعة 16.00 إلى الساعة 18.00 . للتسجيل ، اذهب إلى

Cascina Torchiera، Piazzale Cimitero Maggiore 18، Milan
هاتف : 0060905 351 

ITAMA – Italiano per mamme
Via Paravia 83 Milano : العنوان

ParlaMi Scuola d’Italiano
via della Moscova 6 – Milano, : العنوان

هاتف: 91159129 02
www.volontarifrancescani.it : الموقع االلكتروني

Scuola di italiano per donne straniere “Le Mille”
المدرسة اإليطالية للنساء األجنبيات

Via S.Abbondio 26/C – 20142 Milano : العنوان
هاتف: 4608098 333

االثنين والخميس من 18.00 الساعة 19.30.
التسجيل مفتوح طوال العام. مساهمة بقيمة 5 يورو للنسخ الورقية المصورة

Scuola popolare per donne straniere
المدرسة الشعبية للمرأة األجنبية

Via Palmieri 8 :العنوان
هاتف: 36535445 02

baiare@katamail.com : ايميل
ً الثالثاء والجمعة 10:30 صباحا

التسجيل مفتوح طوال العام. مدة الدورات السنوية.

Associazione Abarekà Nandree Onlus
 احصل على دورات لغة إيطالية مجانية ويحتوي على مكتب للمعلومات القانونية والعامة ويساعد في السيرة الذاتية.

للعمل
Via Venini 34 :العنوان

هاتف: 347.4410448
info@abareka.org : االيميل

http://www.abareka.org/ : الموقع االلكتروني
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كيفية إدارة أموالك الخاصة: البنك والبريد
من المهم أن يكون لديك أداة للحفاظ على أموالك وإدارتها:

 يمكنك فتح حساب مصرفي في بنك في فرع أو في بنك عبر اإلنترنت. كن على علم جيد بشروط الحساب. في بعض
األحيان

يتم دفع الحسابات ، وأحيانًا تكون مجانية.
يمكنك أيًضا فتح حساب مصرفي في مكتب البريد.

 يحتوي كل حساب جاري على IBAN. الذي ستحتاجه لتدفع دفعات صاحب العمل أو إلرسال األموال إلى من تريد
رمز

يمكنك عمل بطاقة مسبقة الدفع ، في البنك أو على سبيل المثال بطاقة Postepay . ي مكتب البريد
 هناك العديد من أنواع البطاقات المدفوعة مسبقًا: يتم استخدام بعضها لتحميل األموال IBAN ويمكنك الحصول

وتسديد
الدفعات ؛ لدى اآلخرين أيًضا رقم

على راتبك واجراء التحويالت.

تعرف على التكاليف والوظائف المتاحة في البنك أو مكتب البريد.
:لفتح حساب جاري أو تنشيط بطاقة مدفوعة مسبقًا ، ستحتاج إلى هذه المستندات

وثيقة هوية )رخصة قيادة أو بطاقة هوية أو جواز سفر( -
تصريح اإلقامة -
الرقم الضريبي -

رقم هاتف محمول -

 لقيادة سيارة تحتاج إلى رخصة القيادة. إذا كنت ترغب في الحصول على رخصة القيادة اإليطالية ، يجب أن تأخذ
دورة

واختباًرا نظريًا وعمليًا. يمكنك أن تأخذ دورة مجانية على:
Associazione Culturale Villa Pallavicini

Privata Meucci 3 Milan : العنوان
هاتف: 02.256.57.52

 info@villapallavicini.org :البريد اإللكتروني

ثم سيتعين عليك أخذ دروس القيادة في مدرسة لتعليم القيادة.
 يمكنك العثور على جميع المعلومات حول كيفية الحصول على رخصة قيادة على موقع الويب الخاص بمحرك ميالن

المدني
https://www.ilportaledellautomobilista.it
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PLO.LavoroMilano@comune.milano.it : ايميل
هاتف: 48555 -02.884

plo.lavoro@comune.milano.it : ايميل
هاتف: 5416 /48547 884 02

ia Fleming, 15 :العنوان
plo.fleming@comune.milano.it : ايميل

هاتف: 88441458 02
من االثنين إلى الخميس من 8.30 الساعة 14.30 

Via San Giusto, 65 :العنوان
plo.sangiusto@comune.milano.it : ايميل

هاتف: 02.88441456
من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 8.30 إلى الساعة 14.30

مكتب التدريب الوظيفي:
PLO.formazionelavoro@comune.milano.it - 02 884 48531 :هاتف

مكتب سوق العمل:
PLO.MercatoLavoro@comune.milano.it - 02 884 6308 :هاتف

يمكنك أيًضا االتصال ب:

CELAV del Comune di Milano - مركز وساطة العمل
via San Tomaso 3 :العنوان

ساعات العمل: من االثنين إلى الجمعة من الساعة 9:00 إلى الساعة 13:00
اخذ موعد ليس ضروريا.

هاتف: 884.6814 02

مكتب التدريب والعمل لبلدية ميالنو
Centro Culture del Mondo - مركز الثقافة العالمي

via Scaldasole, 5 :العنوان
اإلثنين ، الثالثاء ، األربعاء 09:00 - 12:00

PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it : ايميل
هاتف: 884.4824 02

إذا أنهيت وظيفتك، يمكنك أن تطلب شهادة بطالة.
)DID: تصريح التوفر الفوري للعمل)

INPS إذا كنت قد عملت بانتظام وأنت عاطل عن العمل ، يمكنك محاولة التقدم بطلب للحصول على إعانة البطالة
لتقديم الطلب ، اطلب المساعدة من CAF .(مركز المساعدة الضريبية(

يمكنك الحصول على مساعدة من هذه الجمعيات والفروع لكتابة سيرتك الذاتية والبحث عن عمل:

Galdus Soc. Coop. Soc - Centro per  il lavoro
Viale Toscana, 21 Milano : العنوان

البحث عن عمل
Curriculm Vitae )CV( للبحث عن عمل ، تحتاج الى

 أي ملف شخصي يحتوي على بياناتك ومدرستك وخبرات عملك. يمكنك المساعدة في كتابة السيرة الذاتية من قبل
، مراكز

وجمعيات مساعدة العمل.
)انظر القائمة أدناه(.

للعمل تحتاج إلى هذه المستندات:
- تصريح اإلقامة
- الرقم الضريبي

- وثيقة الهوية
- حساب مصرفي أو بطاقة مسبقة الدفع للحصول على راتبك

CAF هناك العديد من أنواع عقود العمل. عندما يقدمون لك وظيفة ، أرسل مسودة العقد ثم اعرضها على
)مركز المساعدة الضريبية( أو نقابة عمالية لمعرفة ما إذا كانت مكتوبة بشكل صحيح وما إذا كانت حقوقك محمية

 لطلب المساعدة للعثور على وظيفة ، يمكنك الذهاب إلى هذه المراكز. سيكونون قادرين على مساعدتك في كتابة
سيرتك

الدورات من  العديد  هناك  تدريب.  أو  تدريبية  دورة  في  والتسجيل   ، تناسبك  التي  الوظيفة  والعثور على   ،  الذاتية 
التدريبية

المجانية التي تتيح لك الحصول على خبرة والحصول على شهادة ستحتاج إليها بعد ذلك للعثور على عمل.

يمكنك أيًضا تجربة:
:Dote Unica Lavoro, او Borsa Lavoro او Garanzia Giovani:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informa-
zioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-

2gennaio2019/dote-unica-lavoro-2gennaio2019

http://www.borsalavorolombardia.net/bll/home.do
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx

:إذا كنت ال تعمل ولديك تصريح إقامة ، يمكنك التسجيل في مركز التوظيف. إليك القائمة
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/afolcpi/

Via Strozzi 11 يقع مركز التوظيف في
هاتف : 0277404141

يوجد 4 شبابيك للعمل ويمكنك الذهاب اليها فقط بالمواعيد:

Via Strozzi, 24 :العنوان
02 -77406554 هاتف : 0277406411

من االثنين إلى الخميس من 8.45 إلى 12.45 ومن 13.45 إلى 15.45 ، الجمعة من 8.45 إلى 14.45
Viale D’Annunzio, 15 :العنوان
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النوم مجانًا والبحث عن منزل
.إذا لم يكن لديك مكان للنوم وتحتاج إلى مساعدة ، فاتصل بالكيانات المدرجة في الفصول 1،2،3

.توجد صاالت نوم مشتركة عامة في الليل

اعثر على القائمة في هذا الموقع:
http://www.milanoaiuta.org/centri-di-accoglienza/

http://www.milanoaiuta.org/dormire/

هناك أيًضا مراكز نهارية يمكنك اإلقامة فيها خالل اليوم تقدم خدمات المساعدة.

 إذا كنت قد تقدمت بطلب لجوء سياسي ، فلديك الحق في اإلقامة في مركز استقبال حتى تتلقى إجابة لطلب اللجوء
من اللجنة
اإلقليمية.

 إذا تم قبول طلبك وكنت صاحب الحماية الدولية ، فسيكون لديك الحق في اإلقامة لبضعة أشهر في مركز استقبال
يساعدك

على الدراسة في إيطاليا والعثور على وظيفة.

يمكنك أيًضا طلب المساعدة من هذه المنظمات:
City Angels

Via Taccioli, 3 :العنوان
20161 - Milano

هاتف: 3 94 80 26 02 39+
cityangels@cityangels.it :ايميل 

 www.cityangels.it : موقع الكتروني

Fondazione Casa della carità
Via Francesco Brambilla 10 - 20128 Milano : العنوان

هاتف: 02.25.935.337 - 02.25.935.201
  www.casadellacarita.org :موقع الكتروني

Servizio Accoglienza Immigrati – Caritas - استقبال المهاجرين كاريتاس
Via Galvani, 16 – 20124 Milano : العنوان

هاتف: 0267380261
sai@caritasambrosiana.it : ايميل

مفتوح للجمهور: من االثنين إلى الجمعة 12.00 -9.00
 استشارة هاتفية للجمهور: - من االثنين إلى الخميس من 9.00 إلى 13.00 ومن 14.00 إلى 17.00 ، - الجمعة من

9.00
إلى 13.00

https://www.caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/stranieri/sai

C.A.S.T. 

ايميل : info.easy@galdus.it  هاتف: 02.49516204 
www.galdus.it : موقع الكتروني

Sportello Lavoro di ALA Milano Onlus
www.sportellolavoro.com : موقع الكتروني

via Boifava 60/a Milano : العنوان
العمل يوم الثالثاء: 10.00 – 13.00

ايميل : info@sportellolavoro.org  هاتف: 895164 .02

إذا كنت ترغب في تعلم وظيفة ، يمكنك البحث عن تدريب:

BOSTON GROUP SRL
Via Adelaide Bono Cairoli, : العنوان

هاتف : 3270449422 موبايل: 0226809250 – 0295339978
www.bostongroup.it : موقع الكتروني

Program4Integration - Fondazione Soleterre
Via Montale 21 - 20090 Opera : العنوان

Via Monreale 19 – 20148 Milano )MI( : العنوان
هاتف : 340.2300749 - 02.57609307

www.soleterre.org - www.program4integration.org : موقع الكتروني

 يمكنك البحث عن عمل على هذه المواقع ، سجل على المواقع باسمك وعنوان بريدك اإللكتروني ، هناك العديد من
اإلعالنات

 •www.monster.it
 •/https://it.indeed.com
 •www.bakeca.it
 • www.jobintourism.it
 •www.adecco.it
 •www.randstad.it
 • www.infojobs.it
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المكتبات واألنشطة المجانية في ميالنو
المكتبات

توجد مكتبات عامة في كل حي أو مدينة أو بلدة
في المكتبات ، يمكنك العثور على العديد من الخدمات المجانية:

-غرف قراءة ودراسة
-استشارة وإعارة الكتب والمجالت

-اإلنترنت وواي فاي
على اإلنترنت : https://milano.medialibrary.it/home/index.aspx - مكتبة الكترونية

- األنشطة الثقافية
- الدورات والتدريب
- مجموعات القراءة

- أنشطة لألطفال والمراهقين

توجد كتب باللغات اإليطالية واإلنجليزية والفرنسية واأللمانية واإلسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.

هناك كتب حول العديد من المواضيع ، بما في ذلك النساء ، المثلية الجنسية ، المثليين.

للتسجيل تحتاج: وثيقة هوية وعنوان منزل في إيطاليا.

https://milano.biblioteche.it/ : هذا هو رابط نظام مكتبة ميالنو

ذا هو رابط اتحاد نظام المكتبة الشمالية الغربية الذي يضم 33 بلدية في الشمال الغربي من مقاطعة ميالنو : 
http://webopac.csbno.net/ و https://csbno.medialibrary.it

هذه هي المكتبات العامة في ميالنو:
• Accursio, P.le Accursio 5
• Affori, Viale Affori 21
• Baggio, Via Pistoia 10
• Bibliobus, Via Bezzecca 18
• Chiesa Rossa, Via San Domenico Savio 3
• Crescenzago, P.le Governo Provvisorio 9
• Calvairate, Via Ciceri Visconti 1
• Cassina Anna, Via Sant’Arnaldo 17
• Dergano Bovisa, Via Baldinucci 76
• Fra Cristoforo, Via Fra Cristoforo 6
• Gallaratese, Via Quarenghi 21
• Harar, Via Albenga 2
• Lorenteggio, Via Odazio 9
• Niguarda, Via Passerini 5
•  Oglio, Via Oglio 14

Centro Assistenza Sociale Territoriale - مركزالمساعدة االجتماعية االقليمية
Piazza Villapizzone, 12 :العنوان

هاتف: 02.49.84.426
- castmilanocast@gmail.com : ايميل
الثالثاء واألربعاء والخميس 30 : 9-30: 12

http://www.associazionecast.it/
Suore Francescane Missionarie di Maria

via Ponzio 75 - 20133 :العنوان
هاتف: 70600763 02

fmmaria@email.it : ايميل
www.centromariadellapassione.org : موقع الكتروني

ساعات العمل: الثالثاء والخميس من الساعة 15.00 إلى الساعة 17.00

 إذا كنت قد أنهيت فترة اإلقامة في مركز االستقبال ، فيجب عليك البحث عن غرفة أو منزل، ميالن مدينة مكلفة
للغاية ، و
لكن هناك

جمعيات يمكنها مساعدتك:
تقدم جمعية ترحيب الالجئين :) Refugees Welcome(: استضافة مع عائلة

https://refugees-welcome.it/ : الموقع
سجل في الموقع لطلب استضافة.

بعد 5 سنوات من اإلقامة في إيطاليا ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على عقار شعبي سكني.
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/casa/case-popolari/case-popolari-come-

diventare-inquilino

للتقدم بطلب للحصول على عقار سكني ، هناك متطلبات الدخل واإلقامة ، تقوم البلديات كل عام بطرح اعالنات
تحقق على الموقع :

https://aler.mi.it
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الحدائق

 يوجد في ميالنو أيًضا حدائق متنوعة ، حيث يمكنك المشي أو الركض أو التنزه أو االسترخاء: حديقة سيمبيون ،
حدائق بورتا

فينيسيا ، فيال ليتا ، حدائق جاستاال ، حديقة نورد.
il Parco Sempione, i Giardini di Porta Venezia, il Parco di Villa Litta, 

i Giardini della Guastalla, il parco Nord.

 في ضواحي ميالنو هناك droscalo اصطناعية صغيرة » بحيرة « مع الكثير من الخضرة و
http://www.idroscalomilano.com/

في الصيف ، تفتح حمامات السباحة بحدائق في ميالنو ، تكلفة الدخول منخفضة جدًا إذا كان هناك ISEE . منخغض
 www. milanosport.it حمامات السباحة : الموقع

•  Parco Sempione, Viale Cervantes zona Montetordo
•  Quarto Oggiaro, Via Otranto ang. Via Carbonaia
• Sant’Ambrogio, Via S. Paolino 18
• Sicilia, Via Luigi Sacco 14
• Sormani, Corso di Porta Vittoria 6
• Tibaldi, Viale Tibaldi 41
• Valvassori Peroni, Via Valvassori Peroni 56
• Venezia, Via Frisi 2/4
• Vigentina, Corso di Porta Vigentina 15
• Villapizzone, Via Ferrario Grugnola 3
• Zara, Viale Zara 100

المتاحف

توجد في ميالنو متاحف غالبًا ما تقدم دخواًل مجانيًا. عادة ما تكون المتاحف التالية مجانية في األحد األول من الشهر:
il Castello Sforzesco, l’Acquario, la Villa Reale, il Museo di Storia Naturale, 

Palazzo Marino, la Pinacoteca di Brera, il Museo delle Arti Decorative, 
il Museo del Novecento, il Planetario, l’Acquario Civico

 قلعة سفورزيسكو ، األكواريوم ، الفيال الملكية ، متحف التاريخ الطبيعي ، بالزو مارينو ، بيناكوتيكا دي بريرا ،
متحف

الفنون الزخرفية ، متحف ديل نوفيسينتو ، القبة السماوية ، األكواريوم المدني.
يقدم البعض أيًضا الدخول المجاني في الثالثاء األول والثالث من الشهر بعد الساعة 14:00.

للتأكد من أنه من األفضل التحقق دائًما من موقع المتحف قبل الذهاب.
 في بعض أيام األحد ، يمكنك تسلق ناطحة السحاب في المنطقة مجانًا واالستمتاع بإطاللة بانورامية على المدينة من

الطابق
39.

Piazza Città di Lombardia : العنوان
(ليست بعيدة عن المحطة المركزية(. دائما تحقق من الموقع لزيارة مجانية.

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzio-
ne/regione/palazzo-lombardia/palazzo-lombardia-belvedere-aperto-pubblico

Hangar Bicocca
 هنجر بيكوكا مكان خاص : صنع قديم حيث يقيمون اآلن معارض فنية معاصرة، الدخول مجاني

https://pirellihangarbicocca.org

ميالن مدينة غنية بالتاريخ ، يمكنك زيارة العديد من المعالم المهمة مجانًا :
La Piazza del Duomo e la galleria Vittorio Emanuele, la Loggia dei Mercanti, 

Sant’Ambrogio, Santa Marie delle Grazie, San Satiro, San Maurizio
 ed il Castello Sforzesco, i Navigli con il vicolo dei Lavandai.
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  عورشم لضفب بيتكلا اذه ءاشنإ مت
PartecipAzione نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم نم ليومتب ةكراشملا 

، INTERSOS  ةمظنمو UNHCR  نيئجاللا
.معدلا ىلع ركشلا ليزج مهركشن يذلا

Lesbiche Senza Frontiere - LSF

لاصتالا تاھج
https://lesbichesenzafrontiereorg.wordpress.com  : عقوملا
  https://www.facebook.com/lsf.lesbiche : كوبسيفلا
lesbiche.senza.frontiere@gmail.com : ينورتكلإلا ديربلا

.رهشلا يف تارم ةدع يقتلن
!ىتمو نیأ ةفرعمل انب يلصتإ


