
 

عالن هامإ  

DAL 27 FEBBRAIO 2020 AL 02 APRILE 

2020______________ 

٢٠١٩سنة ١٦حسب القانون اإلقليمي رقم   

٢٠١٧سنة  ٤والتنظيم رقم   

 إعالن لخدمة السكن العمومي

 معلومات حول الوثائق المطلوبة و طريقة تقديم الطلب

 

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA? 

 من له الحق في تقديم الطلب؟

ولمعدل بشهر مارس  ٢٠١٧لسنة  ٤للتنظيم اإلقليمي رقم  ٧يمكن تقديم الطلب من طرف األشخاص اللذين لهم المتطلبات المحددة بالمادة  

٢٠١٦يوليو  ٨الصادر بتاريخ  ١٦وللقانون اإلقليمي رقم ٢٠١٩  

للقانون المذكور أعآله ٧يورو اليمكنهم تقديم الطلب وفقا لما تنص عليه المادة  ١٦٠٠٠يفوق  األسر اللتي لها دخل مادي  

 

COME PRESENTARE DOMANDA? 

 كيفية تقديم الطلب؟

 يجب تقديم الطلب من طرف الشخص المعني باألمر عن طيق الحسوب اإلليكتني بموقع سييادجي؛

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/ 

 

للدخول إلى الموقع اإلليكتروني من الضروري أن تكون حاصل على البطاقة اإلقليمية للخدمات أو على البطاقة الوطنية للخدمات والرقم 

المحلية للخدمات الصحية؛ أو  لمقيمين ببلدية ديزيو، بلدية شيزانو ماديرنو ومودجو أو مؤسسةالسري الذي يمكنكم طلبه من مكتب بلدية ا

 .حاصل على رقم إليكتروني  لتعريف الهوية

  .يمكنكم استخدام المواقع الموجودة بالمراكزالبلدية و مؤسسة السكن العمومي. الطلبات تقدم شخصيا من طرف المواطن المعني باألمر

QUALE DOCUMENTAZIONE E’ NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA? 
 ما هي الوثائق الالزمة المطلوبة لتقديم الطلب؟

 
البطاقة اإلقليمية للخدمات أو  البطاقة الوطنية للخدمات والرقم السري الذي يمكنكم طلبه من مؤسسة المحلية للخدمات الصحية؛ أو  

ةالرقمإليكتروني  لتعريف الهوي . 
 

 .المعطيات الشخصية والرقم الجبائي كوديتشي فيسكالي لكل أفراد األسرة
 
 تاريخ التسجيل بمكتب اإلقامة الذي يجب طلبه من مكتب خدمات البلدية

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/


 

 ISEEنسخة من الدخل إيزي
 

أورو أو بطاقة حساب بنكي للدفع اإلليكتروني ١٦واجب الطابع قدره   
 

لهاتف المحمول المستخدم أثناء عملية التسجيلعنوان البريد اإلليكتروني أو رقم ا  
 

 

يجب الذكر أنه من الممكن ملئ الطلب شخصيا أوبالمراكزالبلدية وأن مسؤولية المعطيات المصرح بها أثناء تقديم 

 .الطلب تكون دائما شخصية

ذلك دورات تعليمية لتسهيل عملية ملئ وتقديم ستنشر عناوين المراكز البلدية ومؤسسة السكن العمومي. ستنظم ك 

 الطلب

 وضع إقليم لومباردية رقم  هاتف أخضر لمساعدة المواطنين

800.131.151 

  للمزيد من المعلومات يمكنكم التوجه كل يوم أربعاء من الساعة التاسعة والنصف إلى الثانية عشرة والنصف
 إلى

Per informazioni rivolgersi allo sportello SistemAbitare ogni mercoledì dalle 9.30 alle 
12.30 

Presso l’A.S.C. Consorzio Desio-Brianza, 
Viale Lombardia 59, Desio 

0362 39171 
agenziabitare@codebri.mb.it  


