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الحظت أنك حامل
ربما حملك غير
منتظر،عدم اختيارك
للوقت المناسب إلنجاب
طفل ،أو لديك رغبة
لإلنجاب لكن تعيشين
صعوبات معقدة الستقبال
...هذا الطفل

إن كنت أما عاملة
لك الحق
في إجازة مدفوعة األجر ،أثناء الحمل  ،للقيام بتحاليل الحمل ،فحوصات سريرية  ،كشوفات
خاصة في حالة ما يجب القيام بها خالل ساعات العمل ؛
اليمكن فصلك .ممنوع فصلك من العمل من بداية فترة الحمل وحتى السنة األولى من عمر الطفل
ال يمكنك العمل في بيئات مضرة وغير صحية
الحصول على إجازة أمومة  5 :أشهر من إجازة األمومة اجبارية مدفوعة األجر من طرف
.مركزالضمان اإلجتماعي بنسبة  ٪ 80فترة ما قبل وبعد والدة الطفل
إجازة األبوة  6 :أشهر إجازة اختيارية مدفوعة األجر من طرف مركز الضمان اإلجتماعي
بنسبة  ،٪ 30حتى سن  3سنوات من عمرالطفل  ،وتصل إلى سن  8سنوات ،اعتمادا على الدخل
طلب الحساب اإلجمالي خالل فترة إجازة األبوة ( ٪ 70كحد أقصى بوجود ما ال يقل عن 8
)سنوات عمل مع نفس صاحب العمل
على التعويضات العائلية  ،واعفاءات ضريبية لألزواج واألطفال المعالين حتى لو كنت مهاجرة.
إذا كانت لديك الجنسية اإليطالية ،يحق لك الحصول على إعانة عن األطفال القاصرين الذين
يعيشون بالخارج
أمومة مدفوعة األجر حتى لو كان لديك عقد محدد المدة ؛
على تصاريح الرضاعة ،تخفيض ساعات العمل ساعة أو ساعتين يوميا طوال السنة األولى من
عمر الطفل ؛
إجازة غير مدفوعة األجر بإمكانك الغياب عن
العمل بسبب مرض ابنك
D. Lgs. 151/01
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50583
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?lastMenu=5005
2&iMenu=109&iNodo=50052&p1=2
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إن كنت تشتغلي في وضعية غير قانونية
يمكنك تحسين وضعك القانوني في العمل باإلتفاق مع صاحب
العمل .يمكنك اإلتصال بجمعية نقابية أو محاميي الشغل
ELENCO SINDACATI E PATRONATI PROVINCIALI

الئحة جمعيات نقابية بالمدينة واإلقليم
PATRONATO ACLI Sede di Verona
Via Interrato Acqua morta, 22 - 37129 Verona
Tel. 045 8065512 - Fax 045 8065582
verona@patronato.acli.it

أوقات العمل للعموم
من اإلثنين إلى الجمعة :من  8.30إلى 13.00
،لحجز مواعيد مع خدمات نقابية  :معامالت التقاعد ،الهجرة
خدمات قضائية يرجى اإلتصال على الرقم 045.8065512

PATRONATO INCA CGIL Sede di Verona
Via Luigi Settembrini, 6 - 37123 Verona
Tel. 045 8674611 - Fax 045 8674734
verona@inca.it

أوقات العمل للعموم
اإلثنين من  8.30إلى  / 12.30و من  14.30إلى 18.30
الثالثاء ،الخميس ،الجمعة  8.30إلى 12.30
األربعاء من  8.30إلى 15.00

86

PATRONATO INAS CISL Sede di Verona
Lungadige Galtarossa, 22 - 37133 Verona
Tel. 045 8096030-1-2

أيام و أوقات العمل
13.00 إلى9.00 اإلثنين من
 إلى15.00  و من13.00  إلى9.00  األربعاء– الخميس من- الثالثاء
18.30
12.00 - 09.00 :الجمعة

PATRONATO ITAL UIL Sede di Verona
Via Giolfino, 10 - 37133 Verona - Stanza no 20
Tel. 045 8873128 - uilverona@pec.it

أوقات العمل للعموم
12.00  إلى9.00  األربعاء و الجمعة من،اإلثنين
18.00 -15.00 : الثالثاء و الخميس

SPORTELLO IMMIGRAZIONE Sede di Verona
Via Giolfino, 10 - 37133 Verona - Stanza no 19
Tel. e Fax 045 8873128 - verona@pec.italuil.it

أوقات العمل للعموم
12.00  إلى9.00  األربعاء و الجمعة من،اإلثنين
18.00 -15.00 : الثالثاء و الخميس
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استحقاقات األمومة
يمكنك تقديم طلب للحصول على استحقاقات األمومة في الخدمات •
االجتماعية ببلدية اإلقامة و /أو بمركز الضمان اإلجتماعي ببلدية
:اإلقامة  ،قبل مرور  6أشهر من والدة الطفل .إذا
إن كنت مقيمة ببلدية فيرونا و أنت مواطنة من خارج اإلتحاد األوربي
لديك وثيقة اإلقامة صالحة لمدة عام بإمكانك طلب التعويض عن األمومة
إن كنت أما غير عاملة حاليا  ،إيطالية الجنسية ،من المجموعة األوربية أو من خارج -
 (98/286ألقارب  (s.l.p) (art. 9 D.Lgsالمجموعة األوربية بحوزتك بطاقة اإلقامة الدائمة
 (2007/30أو لديك وثيقة اللجوء (art. 10 e 17 D.Lgsاالشخاص من االتحاد األوربي
) D.Lgs 2007/251السياسي أو الحماية الدولية

يعترف مجلس بلدية مدينة فيرونا لمستحقات األمومة أيضا للمواطنات من
البلدان النامية المقيمات ،لديهن تصريح إقامة لمدة سنة واحدة على األقل
SEDI INPS PROVINCIA DI VERONA
Legnago
)Via G. Marconi, 8 - 37045 Legnago (Vr
Tel. 0442 637711
San Bonifacio
)Via Sorte, 21 - 37047 San Bonifacio (Vr
Tel. 045 6174011
Villafranca di Verona
)Via G. Marconi, 18 - 37069 Villafranca (Vr
Tel 045 6313611
www.orari-di-apertura.it/inps-verona.htm
O lavoratrici a basso reddito in alcuni casi per
l’assegno dei Comuni e atipiche per l’assegno INPS.

Verona
Via C.Battisti, 19 - 37122 Verona
Tel. 045 938111
Caprino Veronese
)P.zza Vittorio, 6 - 37013 Caprino V.se (Vr
Tel. 045 6245011

IL COMUNE DI VERONA RICONOSCE
L’ASSEGNO DI MATERNITÀ ANCHE
ALLE CITTADINE DI PAESE TERZO
RESIDENTI, IN POSSESSO DI
PERMESSO DI SOGGIORNO DI
DURATA ALMENO ANNUALE.
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إن كنت أجنبية و متواجدة بصفة غير قانونية
فيما يخص الدخول و اإلقامة
ال تتعرضي ألية مخاطر عند اتصالك بمؤسسة صحية عمومية :
المتواجدون بصفة غير قانونية عند ذهابهم للمرافق الصحية
العمومية ال يتعرضون ألي نوع من التقارير تهدف لطردهم
يمكنك تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة ألسباب صحية ،لفترة الحمل ولمدة ستة -
.أشهر بعد والدة الطفل
وطوال مدة الترخيص للصحة لديك الفرصة لالنضمام إلى الخدمة الصحية الوطنية لكافة
الخدمات الصحية
للحصول على تصريح اإلقامة يجب تقديم شهادة من الطبيب الذي يصرح فيها أنك حامل
والتاريخ المتوقع للوالدة .وتصدر هذه الوثيقة من قبل العيادات الطبية والمستشفيات
مكتب شؤون المهاجرين بمدينة فيرونا ،مؤسسات نقابية أو شباك المهاجرين يمكنهم -
مساعدتك على تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة من أجل الصحة في مركز
.الشرطة بفيرونا

للخدمات الصحية المتعلقة بصحتك أو الحمل حتى قبل الحصول على تصريح اإلقامة ،
 :يمكنك االتصال ب
فضاء المرأة األجنبية الموجود بمركز الشؤون األسرية شارع بولوني ( ، )1فيرونا؛ -
المركز الصحي للمهاجرين وهي جمعيات تطوعية التي تقدم الرعاية الصحية -
للمهاجرين غير الشرعيين بالنسبة للدخول واإلقامة ؛
 .مركز الشؤون األسرية بالوحدة الصحية التابعة لبلدية إقامتك -

89

5

إن كنت مواطنة من المجموعة األوربية بدون
رعاية صحية
)يمكنك التوجه إلى المركز الصحي للمهاجرين( خدمات مجانية
يمكنك طلب البطاقة الصحية للخارج من بلدك األصلي و التي
تمنحك الحق في الرعاية الصحية بإيطاليا في انتظار الحصول على
البطاقة الصحية الوطنية .إن لم يكن لك الحق في الحصول على
)البطاقة الصحية تيم يمكنك طلب البطاقة إيني(لغير المسجلين
CESAIM Centro Salute Immigrati

المركز الصحي للمهاجرين

Via Salvo D’Acquisto, 5 - 37122 Verona
Tel. e Fax 045 520044

عيادات من  26طبيبا و  9مساعدين في خدمات الصحة للمهاجرين
الموجودين بصفة مؤقتة بالوطن ،بالتعاون مع الوحدة الصحية المحلية
 .رقم  ،20مع أنشطة للوقاية من انتشار األمراض المعدية
المركز مفتوح من اإلثنين إلى الجمعة من  15.00إلى 17.00

UFFICIO STRANIERI Comune di Verona

مكتب المهاجرين  -بلدية فيرونا

 : Via Largo Pasubio, 6 - 37122 Veronaالعنوان
Tel. 045 8077326 - Fax 045 8077389

توقيت العمل للعموم :
من اإلثنين إلى الجمعة  :من 13.00 – 9.00
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 شباك المهاجرينVerona
Via delle Franceschine, 10 - 2o Piano; Stanza no 3bis
(presso il Centro per l’impiego)
Tel. 045 9288466
sportello1@cittimm.it

:أوقات العمل
17.00 – 14.00 اإلثنين و الخميس
 شباك المهاجرينCastelnuovo del Garda
Piazza degli Alpini, 4 - 37014 Castelnuovo d/G (VR)
Presso il Municipio (piano terra)
Tel. 045 6459963 - sportello2@cittimm.it
:توقيت الفتح
12.00 – 9.00 السبت من
 شباك المهاجرينSona
Piazza Roma, 1 - 37060 Sona (VR)
Presso il Municipio (piano terra)
Tel. 045 6091210 - sportello3@cittimm.it
:أوقات العمل
12.00 – 9.00 أول سبت و ثالث سبت من كل شهر من
شباك المهاجرين

dell’Unione dei Comuni “Verona Est”
Presso l’Unione Comuni
P.le Trento, 2 - 37030 Colognola ai Colli (piano terra)
Tel. 045 6151272 (Digitare 1)
ORARI: 1o e 3o Sabato del mese: 09.00 - 12.00

Presso il municipio di Caldiero
P.zza Marcolungo, 19 - 37042 Caldiero (1o piano)
Tel. 045 7650023 (Digitare 9) - sportello5@cittimm.it
ORARI: 2o e 4o Mercoledì del mese: 10.00 - 12.30
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إن كانت صعوباتك ال يمكن تجاوزها و ال
تستطيعين تربية هذا الولد
يمكنك أن تختاري الوالدة دون ذكر اسمك أو
معطياتك الشخصية ،تاركة ابنك بالمستشفى و
 .بعد ذلك ستتبناه عائلة ما
فقط شهرين لتقرري اإلعتراف بابنك
REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Ospedale di Borgo Trento, Verona
OSPEDALE DONNA E BAMBINO
Segreteria al Piano 0 - Padiglione 29
Tel. 045 8122720 - 045 8122707

أو يمكنك األتصال إلى الخدمات العامة و مراكز لتقديم المساعدة
ستجدين المعلومات بالصفحات الموالية

Legge 184/1983 con modifiche del D.Lgs 154/2013

Art 30, comma 1 e 2 DPR 396/2000
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مراكز اإلستشارات العائلية العامة
للحصول على الدعم الخاص لألمومة يقدم لك مركز الشؤون
األسرية ما يلي
الفرصة للحديث عن حملك والمناقشة مع عاملين مدربين  ،لهم وعي -
بالعالقة اإلنسانية واحترام اآلخر
الرعاية الطبية الالزمة مع أخصائية توليد لك ولطفلك حتى موعد الوالدة
وبعد والدة الطفل يجب أن تتذكري أن
فحوصات الحمل (كشوفات  ،تحاليل  ،وموجات فوق الصوتية) ،
والدورة المصاحبة للحمل حتى الوالدة و فحوصات طفلك هي مجانية
مجانية كذلك الفحوصات الخاصة المطلوبة في حالة حمل في خطر
بمزيد من الوعي  - .إمكانية  ،إذا كنت تعتقدي أنه من المفيد الدعم
النفسي لتجاوز اختيارك
إمكانية التحدث مع العاملين بالخدمة عن خياراتك المتعلقة بالحمل عن
طريق المعلومات المتوفرة حول حقوقك والفرص الموجودة
المعلومات حول المساعدات للتغلب على أي عقبات التي قد تسبب لك
اإلجهاض ؛
الدعم حول المسار الذي تختارينه للقيام بدراسة الحلول الممكنة للمشاكل
الخاصة بك ؛
صياغة خطة لحماية أمومتك وفقا لالحتياجات الخاصة بك وقدرة الوكالة
(عن طريق استقبال المساعدات المادية واالجتماعية و استقبالك في أماكن
)آمنة
معلومات والتدخالت في قضايا النساء من ضحايا االعتداء الجنسي
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والعنف ؛
المشورة للصراعات الزوجية  ،كذلك في حالة االنفصال ؛
االستقبال والحوار مع أخصائية توليد ؛
ممكن تفعيل العمل مع أخصائي علم النفس و  /أوالمساعدة االجتماعية
؛
المعلومات المرافقة أثناء الوالدة في المجهول في حالة صعوبات ال
يمكن تجاوزها ؛
أي معلومات عن اإلجهاض الطوعي للحمل  ،وعلى الطرق التي يجب .
اتخاذها بعد تقييم البدائل والمساعدات

كيفية االتصال
اإلتصال المباشر (دون الحاجة لوصفة طبيب العائلة )  ،عبر الهاتف أو
الحجز  ،بأخذ البطاقة الصحية أو بطاقة األجانب المتواجدون بصفة
مؤقتة في حالة األجانب المتواجدون بصفة غير قانونية إيني
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الئحة وحدات الشؤون األسرية مع الخدمات
الخاصة
Consultori familiari privati sul territorio provinCiale
مراكز اإلستشارات العائلية الخاصة الموجودة بالمدينة و النواحي
CONSULTORI FAMILIARI EX ULSS 20
VERONA 1: via poloni, 1 - Tel. 045 596384
VERONA 2: via del capitel, 22 - Tel. 045 878 7797
VERONA 3: via volturno, 20 - Tel. 045 501583
VERONA 4: via siracusa, 4 - Tel. 045 576059
TREGNAGO: via massalongo, 24 - Tel. 045 7808450
S.BONIFACIO: via sorte, 8 - Tel. 045 6138515
COLOGNA VENETA: via rinascimento, 20 - Tel. 0442 425101
S.GIOVANNI LUPATOTO: via belluno, 1 - Tel. 045 8299858

CONSULTORI FAMILIARI EX ULSS 21
PORTO DI LEGNAGO: via Ragazzi del 99
Tel. 0442 637541 •
Tel. 0442 637530 •
Tel. 0442 637532 •
BOVOLONE: P.le Fleming
Tel. 045 6999652 •
Tel. 045 6999655 •
Tel. 045 6999662 •

NOGARA: via Raffa
Tel. 0442 537831 •
Tel. 0442 537710 •
Tel. 045 6999662 •

CONSULTORI FAMILIARI EX ULSS 22
BUSSOLENGO: via Ospedale, 28 - Tel. 045 6712649
CAPRINO VERONESE: via Cappuccini (presso Ospedale) - Tel. 045 6207222
DOMEGLIARA: via Stazione, 7 (presso il Distretto) - Tel. 045 6338476
VILLAFRANCA: via Ospedale, 2 - Tel. 045 6338476
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SERVIZI خدمات

SPAZIO DONNA STRANIERA

فضاء المرأة األجنبية
13.30 - 8.30  الجمعة17.30 - 14.00 اإلثنين
Via Poloni, 1 -Tel. 045 596384

 سنة22  إلى14 فضاء المراهقيم من
18.00 -14.00  سنة االربعاء22- 14 ممكن التواصل مع فضاء المراهقين
Mercoledì: 14.00 - 18.00

Mercoledì: 14.00 - 17.30

Via Siracusa, 4/d -Tel. 045 576059
S.Bonifacio
Via Sorte, 15 (Vecchio Ospedale) -Tel. 045 6138515
PERCORSO NASCITA: الوالدة

مسار نحو

بجميع مراكز اإلستشارات العائلية تقدم لقاءات و مشاركات حول تجربة كيف تصبحي أما أوتصبح أبا.
CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI SUL TERRITORIO PROVINCIALE
Cons. fam. VR Nord
via C.Policarpo Scarabello, 18 - 37138 Verona - Tel. 045 8340074
Cons. fam. VR Sud via P.Fortunato Calvi, 4/b - 37121 Verona - Tel. 045 583480
Cons. fam. P.zza Vescovado, 5 - 37121 Verona - Tel. 045 8032079
Cons. fam. S. Toscana C.E.FA.S. via San Pio X, 1 - 37059 Zevio (VR) - Tel. 045 6050035
Cons. fam. Legnago via Don Bosco, 3 - 37045 Legnago (VR) -Tel. 044223555
Cons. fam. Fa. EC via Marco Polo, 22 - 37061 Garda (VR) - Tel. 0457256682
Cons. fam. di Isola, Bovolone, Nogara
Via Cavour, 8/b - 37069 Isola della Scala (VR) -Tel. 045 7301157
Cons. fam. San Rocco via Belorri, 4/b - 37069 Villafranca (VR) -Tel. 045 6302800
Consultorio fam. “La Bussola” - Cerea P.zza F.lli Sommariva, 1 - Tel. 0442 80113

I SERVIZI SOCIALI DEL TUO COMUNE DI RESIDENZA
الخدمات االجتماعية ببلدية اقامتك
حجز موعد مع الخدمات االجتماعية ببلدية إقامتك يمكنك الحصول على معلومات أو
،التعرف على مشروع دعم األمومة ابتداء من احتياجاتك الخاصة (دعم العالقات األسرية
 المساهمات المالية، دعم تسيير األسرة، (بحث عن استقاللية في العمل
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الجمعيات التطوعية
هي منظمات أو مجموعات من المتطوعين المهتمين بتعزيز استقبال هاديء
للمواليد الذين لم يولدوا بعد بالدعم وال سيما النساء واألسر التي تعيش الحمل
واألمومة ،في ظروف صعبة
ماذا تقدم؟
االستماع واالستقبال
المعلومات والمشورة فيما يتعلق بالحمل والوقاية من اإلجهاض
ماذا يمكن أن تقدمه؟
اعتمادا على المشروع المتفق عليه ،وتقييم االحتياجات والموارد المتاحة ،يمكن
أن تقدم
الدعم االجتماعي  /النفسي  /العاطفي  /األخالقي
الضروريات األساسية وخاصة لمرحلة الطفولة المبكرة
الضيافة في مالجئ محمية وأساسا للنساء الحوامل المدارة ذاتيا
مركز الرعاية النهارية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  3-0سنوات .فضاء
خاص باألمهات
هذا كله بالتعاون مع الخدمات العامة وخاصة في المجاالت التي تعمل مع
األمهات والرضع
لكل أم أو أسرة التي لديها صعوبات في استقبال مولود جديد ،يمكن
للمراكز تفعيل مبادرات محددة لدعم األمومة
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الئحة الجمعيات التطوعية على الصعيد المحلي
CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA
Via Betteloni, 61 - 37131 Verona

13.00 - 9.00 من اإلثنين إلى الجمعة

Tel. 045 8002850 - 8012702 Fax 045 8002683
info@centroaiutovitaverona.it - www.centroaiutovitaverona.it
CF 93025100236

CENTRO AIUTO VITA di Bardolino
Piazzetta S.Nicolò - 37011 Bardolino (Vr)

18.30 - 16.00 الثالثاء

Tel. 345 0397096 (18.00 - 14.00 )من اإلثنين إلى الجمعة
cavbardolino@reteperlavita.it
CF 90010600238

CENTRO AIUTO VITA di Peschiera del Garda
Via Bergamini, 22 - 37019 Peschiera del Garda (Vr)

 ) توقيت الصيف18.00 - 15.30()توقيت الشتاء17.00 - 14.30 ) الثالثاء و الجمعة
Tel. 045 7550071
cav@sanmartinopeschiera.it
CF 93141810239

CENTRO AIUTO VITA di Desenzano del Garda
Via B.Croce, 27 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)

18.00- 17.00  الثالثاء و الجمعة11.00 -10.00 اإلثنين و األربعاء
Tel. 030 9901520 SOS VITA 335 6689194
cavdese@tiscali.it - www.cavdesenzano.it
CF 93003360174
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CENTRO AIUTO VITA di Villafranca
Via Bellotti, 4B - 37069 Villafranca (Vr)

18.00 - 15.00  الثالثاء12.00 - 9.00 األربعاء
Tel. 045 6302800
consultoriosanrocco@tiscali.it
CF 93020930231

CENTRO AIUTO VITA di S.Giovanni Lupatoto
Via Porto, 20 - 37057 S.Giovanni Lupatoto (Vr)

22.30 - 20.30 اإلثنين و الخميس

Cell. 347 6726953
cavsangiovannilupatoto@reteperlavita.it
CF 93146060236

CENTRO AIUTO VITA “GIULIA” di Caldiero
Corso Alcide de Gasperi, 14 - 37042 Caldiero (Vr)

18.00 - 15.00 الثالثاء

Cell. 340 7736521 (17.00 - 9.00  )من اإلثنين إلى الجمعةFax 045 6171441
cavgiuliacaldiero@hotmail.it - www.cavgiulia.it
CF 92013700239

CENTRO AIUTO VITA di S.Giovanni Ilarione
Piazza dei Martiri, 1 - 37035 San Giovanni Ilarione (Vr)

11.00 - 9.00 الثالثاء

Cell. 349 5376803 - 339 6560619 (18.00-8.00 )من اإلثنين إلى الجمعة
cavgiov@gmail.com
CF 92011030233
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CENTRO AIUTO VITA di San Bonifacio
Via Damiano Chiesa, 8/A - 37047 San Bonifacio (Vr)

17.30 - 15.30  الجمعة11.00 - 9.00 الثالثاء

Tel. 045 6101996 Fax 045 6101996 Cell. 348 9329633
mpvcav@gmail.com SOS VITA 045 7611790 - 045 7610214
CF 92004020233

CENTRO AIUTO VITA di Cologna Veneta
Via Chioggiano - 37044 Cologna Veneta (Vr)
18.00 - 15.00  الخميس- Cell. 349 2712156 - cav.cologna@alice.it
CF 91014140239

CENTRO AIUTO VITA di Legnago
Via S. Antonio, 18 (Località Casette) - 37045 Legnago (Vr)
12.00 - 9.00  من اإلثنين إلى السبت- Tel. 0442 27480 - Fax 0442 1950225
Numero Verde 800974496 - إنقاد الحياة أثناء الحمل
SOS VITA/LINEA GRAVIDANZA 334 1787218
info@cavlegnago.it - www.cavlegnago.it
CF 91006880230

CENTRO AIUTO VITA di Nogara
Via Farrarini, 2 - 37054 Nogara (Vr)

16.30 - 15.30  األربعاء و السبت10.30 - 9.00 الثالثاء

Cell. 333 9925826 (19.00 - 15.00  • )من اإلثنين إلى الجمعةcavnogara@libero.it
CF 93114850238

CENTRO AIUTO VITA di Lugagnano
Via Don G.Fracasso, 3 - 37060 Lugagnano (Vr)

18.30 - 16.30  و األربعاء11.30 - 9.30  الثالثاء- Cell. 1525935 388
cavlugagnano@libero.it
CF 93264960233
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