
Progetto cofinanziato da                                                                                                                            

                                         
  

Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi  
   

 

 االندماج اتفاقية األوروبية للمجموعة منتميين الغير األجانب للمواطنين الصحي تأمين
 

الى سنة( الذي ٌدخل ألول مرة  16اتفاقٌة االندماح هً وسٌلة لتسهٌل اندماج المواطن األجنبً )ابتداءا من سن 

( مدته ال تقل عن سنة واحدة. فً غضون permesso di soggiornoاٌطالٌا وٌقدم طلب للحصول على تصرٌح اإلقامة )
 نقطة )اعتماد( للتمكن من تجدٌد صالحٌة تصرٌح اإلقامة. 30السنتٌن األولتٌن ٌجب على األجنبً بلوغ مجموع 

 صالحٌة أول تصرٌح اإلقامة بـ:نقطة وٌلتزم خالل مدة  16بتوقٌع اإلتفاق ٌحصل األجنبً على 
 

  10المشاركة فً دورة التربٌة المدنٌة لمدة ( ساعات بالمراكز المحلٌة الدائمةCentri Territoriali Permanenti ًف )
 نقطة 15غضون ثالثة أشهر من توقٌع اإلتفاقٌة؛ عدم المشاركة  ٌؤدي إلى خسارة 

 ضمان التعلٌم اإلجباري لألطفال القاصرٌن 

  الضرائب والمساهماتتأدٌة 
 

 نقطة، ٌجب على األجنبً: 30لبلوغ ما مجموعه 

  بلوغ مستوى مناسب فً معرفة اللغة اإلٌطالٌة، ال ٌقل عن المستوىA2  المتعلق باإلطار األوروبً المرجعً الموحد للغات
 نقطة( 30)

  نقطة( 30المؤسسات المدرسٌة )الحصول على شهادة مدرسٌة اختتامٌة للسلك األول من التعلٌم، الذي تنظمه 

 ( )نقط( 4اختٌار طبٌب العائلة )البطاقة الصحٌة 

 ( 6توقٌع عقد إٌجار )نقط 

 ( 4فتح مقاولة )نقط 
 

 ٌتم فقدان النقط فً حالة:

 ( عدم متابعة دورة التربٌة المدنٌة بالمراكز المحلٌة الدائمةCentri Territoriali Permanenti فً غضون ثالثة أشهر )

 نقطة( 15من توقٌع اإلتفاق )ضٌاع 

  عقوبات جنائٌة حتى لو لم تكن نهائٌة )عدد النقط التً ٌتم حدفها ٌختلف حسب مدة العقوبة( مثال المخالفات اإلدارٌة، األمنٌة

 إلخ.

 

لتً تم بلوغها وذلك بدعوة األجنبً ( بالتحقٌق فً درجة اإلندماج اSportello Unicoبعد مرور سنتٌن، ٌقوم الشباك الوحٌد )
لتقدٌم الوثائق )الشواهد المدرسٌة، شهادات مواضبة األطفال على الدراسة، شهادات المشاركة فً دروس تعلٌمٌة، بطاقة صحٌة، 

 إلخ( للحصول على اعتراف بنقط أخرى.
 

 29إلى  1عدد النقط من 
األجنبً من الحصول على عدد كاف من النقط . فً هذه الحالة ٌجب على  تمدٌد االتفاقٌة لمدة سنة واحدة فً حالة عدم تمكنٌمكن 

 (.Sportello Unico per l’Immigrazioneاالجنبً تقدٌم طلب للشباك الوحٌد للهجرة )
 

  0عدد النقط يساوي 
 اإلقامة أو رفض تجدٌده والطرد من التراب الوطنً.  إلغاء تصرٌح

 

 لمزيد من المعلومات
www.immigrazione.regione.toscana.it > Accordo di integrazione 

   

  تإتصاال
 (13.00إلى  9.00)من اإلثنٌن الى الخمٌس  من الساعة  055.2783643الهاتف: 

 immigrazione.pref_firenze@interno.it البرٌد االلكترونً:
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