
اتصل بنا  PROGETTO
FAMI Mi.Main 

N.2740
أنشطة 

تجريبية لصالح السكان
المهاجرين

sportellofami@comune.palermo.it

  Progetto Fami
 Migration Mainstreaming

عىل صفحتنا المخصصة عىل الفيسبوك:

 عىل عنوان بريدنا اإللكتروني: 

 يهدف المشروع
''FAMI

Mi.Main - Migration Mainstreaming N.2740,
finanziato dal Fondo Asilo

Migrazione e Integrazione 2014-2020 -
Obiettivo Specifico 2.

Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo
Nazionale ON3 - Capacity

Building lett.J Governance dei servizi'' 
إىل 

تعزيز نموذج تدريبي تشاركي قادر عىل تحقيق
 التغيير الثقافي المستهدف إلدراج                 

المواطنين األجانبف.
يهدف

المشروع إىل تعزيز الحوكمة اإلقليمية
للخدمات المقدمة للسكان

المهاجرين,
من خالل زيادة مهارات المشغلين

العموميين والسلطات المحلية,
بهدف

خلق التعاون وتعزيز الشبكات ذات الطبيعة
المشتركة بين المؤسسات, من

منظور تمكين المجتمع



من نحن

هناك العديد من الشخصيات المهنية في المشرو

-األخصائيون االجتماعيون، الوسطاء اللغويون،المحامون-
العاملة في أراضي بلدية باليرمو لصالح السكان المهاجرين.

خدماتنا

  االستقبال واإلرشاد االجتماعي 

يرحب الفريق الذي يتمتع بمهارات محددة في 

قطاعات مختلفة - المجال االجتماعي والصحي,

والمواطنة، ودمج العمل, والتعليم والتدريب - 
باحتياجات مواطني البلدان الثالثة;

باإلضافة إىل ذلك تقوم بإجراء االستشارات االجتماعية

والتوجيه للخدمات العامة المحلية, وفًقا التسهيل
والتقريبر

نافذة افتراضية و الوسطاء اللغويون

فريق يدعم المواطنين األجانب في تفاعلهم مع اإلدارة
العامة المحلية.

يمكن الوصول إىل هذه الخدمة بسهولة من خالل النافذة  
االفتراضية عىل الفيسبوك للحصول

عىل معلومات ودعم في ملء استمارات التسجيل. 

التوجه القانوني

يقدم الفقهاء المشورة القانونية، ويدعمون مواطني
البلدان الثالثة فيما يتعلق باحتياجاتهم.

خريطة الخدمات

FAMI MI.Main N.2740 كجزء من المشروع
تم إجراء تحليل وثائقي للخدمات المقدمة للمشردين بهدف إنشاء شبكة

دعم متكامل .

خدمات المقصف

-Parrocchia Madonna della Provvidenza (Don Orione) 
Via Ammiraglio Rizzo n. 68 - خدمة توزيع الوجبات

 وقت 16:30 - 18:30  - االثنين والثالثاء واألربعاء والجمعة والسبت
-Opera Pia Istituto Santa Lucia, Via E. Amari n.11 - 

 خدمة عداد الطعام - األربعا -   وقت 8:00 - 10:00
-Centro Astalli, P.zza Quaranta Martiri al Casalotto
n.10/14 - خدمة اإلفطار - وقت 8:30 -  10:00-  من االثنين إىل السبت 
-Mensa dei Cappuccini, Via Cipressi n.1

خدمة توزيع الوجبات  - كل يوم -   وقت  12:00 - 13:15
-Boccone del Povero, Via Pindemonte, n.3

خدمة توزيع الوجبات  - من اإلثنين إىل الجمعة - وقت 17:00 - 18:00 
-Ass. Gli Angeli della Notte ONLUS, Via E. Bevignani
n.62/64

خدمة توزيع الوجبات - األحد - وقت 12:00 - 12:30
-Caritas Vicolo San Carlo, Vicolo San Carlo,n.62

خدمة توزيع الوجبات -  كل يوم  -  وقت 11:30 - 12:00
  

خدمة االستحمام خ 

-Parrocchia Madonna della Provvidenza (Don Orione),
Via Ammiraglio Rizzo n.68 

االثنين الثالثاء األربعاء الجمعة - وقت 10:00 -12:00
-Opera Pia Istituto Santa Lucia, Via E. Amari n.11

االستحمام وخدمة الغسيل 
االربعاء والخميس - وقت 15:00 - 19:00 

                          
المسكن

-Dormitorio Centro 3P, Via Villagrazia n.40
    H24 - حسن الضيافة - كل يوم    

-Dimora PON Metro PA 3.2.2.a - ليال و نهارا
-Polo San Carlo, Vicolo San Carlo n.62
-Polo Agape, Piazza Santa Chiara n.10
-Polo S. Francesco, Vicolo Infermeria dei Cappuccini n.3
-Polo IV-Domus, Via Giovanni Grasso n.13/A

 

-Casa di Aldo, Via Messina Marine n. 15
استقبال ليلي -  كل يوم - وقت 8:00 - 18:00  
-Dormitorio Comunale La casa di Muhil, Piazzetta della
Pace n.6  
استقبال ليلي -  كل يوم - وقت 8:00 - 20:00   

وحدة من الشارع

-Comunità Sant'Egidio - االثنين
-PerLa Rosa OdV - االثنين
-Ass. Angeli della notte  ONLUS - الثالثاء
-Ass. CityAngels Palermo- األربعاء
-OpC LeAli - الثالثاء - األربعاء
-Triscele Nucleo Prot. Civ. Autonoma Siciliana - الجمعة
-Ass. Anirbas - األحد
-Dimora PON Metro - CRI - كل مساء
-Cammino D'Amore - كل مساء

-Ass. Arnibas, Via R. La Valle n.4
المساعدة القانونية والطبية والنفسية عند الطلب; توزيع العبوات الغذائية

عند الطلب
-Centro Astalli, P.zza SS Quaranta Martiri al Casalotto,
n.10/14 

توزيع المالبس - الثالثا األربعاء الجمعة السبت -  وقت 9:00 - 12:00
توزيع األدوية:

االثنين  - وقت  12:30 - 10:00 
الخميس- وقت12.30  -  9.00                                         

-Opera Pia Istituto Santa Lucia, Via E. Amari n.11
 المساعدة االجتماعية والصحية (توزيع األدوية ، المالبس) - 

 األربعا - الخميس - وقت 15.00-19.00 

                                                         
   

خدمات أخرى

COVID19 لطلب قسائم التسوق للطوارئ االجتماعية والصحية لـ

قم بالدخول إىل موقع الحماية المدنية عىل الرابط التالي:
https://protezionecivile.comune.palermo.it/protez
ione-civile-covid19-centrale-unica-aiuti.php

لمزيد من المعلومات ، اكتب إىل عنوان البريد اإللكتروني:
  buonispesa@comune.palermo.it 
  

السكان البال مأوى

المنطقة اإلقليمية لبلدية باليرمو 


