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العيش فى ايطاليا .اللغة االيطالية من اجل
العمل والمواطنة ــ الطبعة الرابعة
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الجهات الممولة للمشروع

وزارة الداخلية بتمويل من الصندوق االوربى فاي (الصندوق االوربى
لمساعدة مواطنى البالد االخرى على االنسجام فى )

على رأس المشاركين
متى
الهدف

اقليم لومبارديا (ادارة االسرة  ،التكافل االجتماعى والتطوعى )
2015 - 2014
تدعيم مسار االندماج اللغوى واالجتماعى للمواطنين االجانب وخصوصا
الحديثى الوصول واللذين قامو بالتوقيع على ميثاق االندماج واالنخراط
فى المجتمع .

االجراء

دورات تعليم االيطالية ذات مستويات مختلفة ومدد مختلفة فى كل اقاليم
لومبارديا من المستوى البدائى ما قبل المستوى (أ ) 2

الدورات

مستوى ماقبل (ا  100) 1ساعة وذلك للذين ال يعلمون أى شىء عن
اللغة االيطالية و/أو اللذين لم يدرسون أى شىء فى بالدهم االصلية أو
تعلمو تعليم ضعيف .
	•مستوى (ا  ) 1ذو  100ساعة
	•مستوى (أ  ) 2ذو  80ساعة
	•مكثف ذو  180ساعة
	•دورات اكثر اختصارا (من  40الى  60ساعة) وذلك لمن لديه
معرفه اساسية للغة االيطالية .

معلومات عن الدورات

	•الدورات بها عدد ساعات مخصصه للتعارف كى تمنح المحاضرين
فرصة التعرف على الدارسين واالتفاق معهم على نوع الدورة التى
تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم وذلك وفقا لما هو متاح .
	•كل الدورات (أ  ) 2المنفذة من خالل مشروع المعيشة فى ايطاليا
ستمنح شهادة معترف بها من قبل ميثاق التضامن االجتماعى وذلك
متفق عليه مع كل الجهات المشاركة فى المشروع .
	•كل الدورات تمنح شهادات حضور .
	•فى كل الدورات سيتم التطرق لموضوعات خاصة بالتربية المدنية
	•بعض الدورات موجهه للعاملين وبها جزىء مخصص للتوجة فى
،تحديد الكفاءة ،االمان ،
حقل العمل
	•فى بعض الدورات  ،لتسهيل حضور االمهات والتى لديهن اطفال
يوجد خدمة مربيات االطفال لرعايتهم .
صغار ،
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هام جدا
مستوى (أ  ) 2للغة االيطالية هو المستوى المطلوب للحصول على تصريح االقامة ( تشى ) لالقامة طويلة المدى
ووفقا لميثاق التضامن البد من الوصول لهذا المستوى فى خالل عامان من تاريخ التوقيع على الميثاق  ،على
االقل الوصول الى هذا المستوى فى المحادثة

اذا اردت أن تعرف أكثر
مكتب المعلومات الهاتفى

وهى خدمة مجانيه Progetto Integrazioneجمعية مكتب المعلومات الهاتفى والمتعدد اللغات  ،وقام
بانشاءة ورعايته
تعمل من االثنين الى الجمعه  ،عليك االتصال بالرقم  800513340سيجيبك وسيط ثقافى يتحدث لغتك ويزود
بالمعلومات عن :
	•دورات للغة االيطلية  ،وتوجية فى ميدان العمل والممنوح من قبل المشاركين فى مشروع المعيشة فى
ايطاليا
	•ميثاق التضامن االجتماعى
	•اختبار اللغة لمستوى (ا  ) 2للحصول على تصريح االقامة طويل المدى
	•اجراءات تعريف الشهادات الدراسية اللتى تم الحصول عليها من الخارج
	•ارشادات أخرى مفيدة لكل من هو مقيم على االراضى االيطالية

االثنين

 14.00ـ  18.00ايطالى انجليزى تاجالوج

الثالثاء

 10.00ـ  13.00ايطالى  ،الباني

الثالثاء

 14 .00ـ  18.00ايطالى  ،أوردو

االربعاء

 10.00ـ  13.00ايطالى  ،عربى  ،فرنسى

االربعاء

 14.00ـ  18.00ايطالى  ،صينى

الخميس

14.00ـ  18.00ايطالى  ،رومانى (للمواطنين ذوى االصول الملدافية

الجمعة

 14.00ـ  18.00ايطالى  ,اسبانى

		 		

يمكن التواصل مع الخدمه ايضا عن طريق :
	•mail: info@telefonomondo.it
	•fax: 02/67574334

على موقع المشروع توجد المعلومات الخاصة بالدورات اللغوية  ،عناوين مفيدة  ،المواد التعليمية واالستيعاب
الذاتى :
www.vivereinitalia.eu
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المرجعية القانونية
نذكر بعض المعلومات المفيدة عن التشريعات المعمول بها فيما يخص دخول و تصاريح االقامة.

 2مرسوم رئيس الجمهورية بتاريخ  28لوليو  :2011اتفاق اندماج ما بين األجنبي والدولة

وفقا للقرار اللذى دخل حيز التنفيذ في مارس  2012فان كل المواطنين االجانب واللذين يزيد عمرهم عن 16
عام واللذين يتقدمون الى الشسباك الموحد بطلب للحصول على تصريح اقامة  ،يجب أن يوقعو اتفاقية اندماج
اجتماعى مع الدولة .
االتفاقية مرتبطة بنقاط ،و تلزم المواطن األجنبي على ضرورة متابعة دورة فى التربية المدنية ( 10ساعات
حاليا )وذلك فى خالل  3أشهر من وصوله إلى إيطاليا  .وعلية كذلك التعرف على اساسيات اللغة االيطالية
(مستوى  A2محادثة) في مدة سنتين و كما يجب على المواطن األجنبي ضمان التقيد بواجب تعليم أبناءه
القاصرين ،و أيضا ً الموافقة والتقيد بميثاق قيم المواطنة واالندماج ،مع االلتزام باحترام المبادئ العامة .
في البداية يمنح لكل فرد  16نقطة ،ولكن من الضروري الحصول على  30نقطة في مدة سنتين كى يتم االيفاء
باالتفاقية المبرمة مع الدولة .الرصيد يزيد مع اكتساب معلومات معينة (مثال :معرفة اللغة اإليطالية ،ثقافة
المواطنة ،والحياة المدنية في إيطاليا) والقيام بنشاطات محددة (مثال :مسيرة التعليم والتكوين الحرفي ،الحصول
على شهادات دراسية ،التسجيل في خدمة الصحة الوطنية ،التطوع الخ).
االتفاقية تستمر لمدة سنتين ،ويمكن تمديدها .يعفى من االتفاقية األشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة أو
إعاقات خطيرة ،يعفى أيضا ً من كانوا من ضحايا االتجار بالبشر ،ضحايا العنف أوخطر االستغالل ( ،االتفاقية
بالنسبة لهم يعوض عنها إكمال مسيرة الوقاية المدنية )
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هام جدا
	•األجنبي الذي ال يتردد على الدورات المجانية للتربية المدني فى خالل  3أشهر من وصوله إلى إيطاليا
يمكن أن يفقد  15نقطة
	•جميع النقاط الممنوحة أو التي تم خصمها يتم إدارتها من قبل سجل وطني والذي يمكن االطالع علية من
قبل المعنيين للتأكد من وضعيتهم في السجل.
	•www.portaleimmigrazione.it

قرار وزاري بتاريخ  04يونيو  :2010تصريح إقامة  Ceلفترة طويلة

تصريح إقامة  Ceلفترة طويلة ؛ هو تصريح لمدة غير محددة  .يتم تقديم الطلب في مكاتب البريد بعد مأل النماذج
المخصصة لذلك .للحصول على معلومات أخرى والمساعدة يمكن مراجعة البلديات والرعيات (.)patronati
يمكن أن يقدم طلب للحصول على تصريح إقامة  Ceلفترة طويلة الشخص الذي:
	•الحاصل على تصريح إقامة ويعيش في إيطاليا بشكل نظامي منذ  5سنوات على األقل.
	•دخله السنوي ال يقل عن  5,818,93يوروعن عام . 2014
	•يسكن في منزل مالئم (يعني حاصل على شهادة مالئمة السكن من البلدية أو المالئمة الصحية صادرة
من مكتب .) ASL
	•يمكنه إثبات حصوله على معرفة اللغة اإليطالية بمستوي .A2

هام جدا
	•يمكن للمواطن األجنبي تقديم هذا الطلب ألفراد عائلته أيضاً ،بإتباع نفس قواعد لم شمل األسرة .ولكن في
هذه الحالة يجب أن يكون لديه دخل أعلى( ،في الواقع المستوى األدنى يرتفع بقيمة  2.909,46لكل فرد من
أفراد العائلة )  .واالقامة فى منزل مالئم يتناسب مع عدد افراد االسرة و شهادة مالئمة المنزل (البيت) الصادرة
من البلدية أو مكتب . ASL
	•ال تصلح التصاريح الصادرة لفترة قصيرة وتصاريح بسبب الدراسة ،التكوين الحرفي ،أسباب إنسانية،
حماية مؤقتة و اللجوء.
	•يجب أن ال يكون قد قضى خارج البالد فترة  6أشهر متتالية أو  10أشهر خالل السنوات الخمسة المطلوبة
لإلقامة الثابتة في إيطاليا .يستثنى من ذلك حاالت التغيب الذي يتعلق بالخدمة العسكرية اإلجبارية أو مشاكل
خطيرة صحية أو عائلية موثقة.
	•ال يمنح التصريح لألجنبي الذي يعتبر خطر على السالمة العامة و األمن العام (شرط سلبي).
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كيف يمكن إثبات درجة معرفة اللغة اإليطالية

حسب المرسوم الصادر بتاريخ  4يونيو  2010يجب على المواطن األجنبي الذى يرغب فى عمل امتحان في
اللغة اإليطالية (مستوى  )A2يجب أن يتبع هذه اإلجراءات :أ ) تقديم الطلب على االنترنت
( )http://testitaliano.interno.it
ب) انتظار الرد من مقر الحاكم اإلداري (المحافظة ) والذي يجب أن يرد خالل  60يوم؛
ج) استالم الخطاب المرسل من قبل مقر الحاكم الذي يحدد تاريخ وعنوان المكان الذي سيقدم فيه امتحان اللغة
اإليطالية.
د) الحضور فى الموعد المحدد الداء اختبار اللغة االيطالية وبحوزتة وثيقة تعارف سارية الصالحية مع صورة
شخصية وكذلك معة خطاب طلب الحضور .

هام جدا
	•في الطلب حدد بشكل دقيق اللقب واالسم ،العنوان الكامل مع رقم المنزل ورقم الرمز البريدي .إذا حصل
خطأ في كتابة العنوان يمكن أن ال يصل خطاب تبليغ الدعوة لعمل االمتحان وعدم التمكن من التقدم لهذا
االمتحان.
	•يتم عمل االمتحانات لدى ( CPIAالمركز المحلي الدائم لتعليم البالغين)
	•للمزيد من المعلومات مراجعة أقرب مركز ( CPIAقائمة المراكز صفحة . ) 51
يعفى من االمتحان
	•من تقل أعمارهم عن  14سنة
	•األشخاص الذين يعانون من أمراض أو إعاقات كبيرة وموثقة بشهادات صادرة عن ( ASLالمؤسسة
الصحية المحلية)
	•األشخاص الحاصلين على شهادة ال تقل عن مستوى  A2من  .QCERالشهادات لتكون صالحة يجب
أن تكون صادرة عن إحدى المؤسسات المعترف بها على المستوى المحلى (جامعة األجانب في سيينا ،جامعة
بيروجا ،جامعة روما  ،3جمعية دانتي اليجيري) أو إحدى مراكز ( CPIAالمركز المحلي الدائم لتعليم البالغين)؛
	•األشخاص الحاصلين على دبلوم الدراسة الثانوية من الدرجة األولى أو الثانية من قبل إحدى المعاهد
الدراسية أو من إحدى مراكز  CPIAالتابعين لنظام التعليم اإليطالي؛
	•الطالب المسجلين في إحدى الجامعات اإليطالية ،حكومية ،غير حكومية أو معترف بها قانونياً؛ الحاصلين
على شهادة جامعية ويقوموا بتقديم درجة الدكتوراه أو ماستر جامعي في إيطاليا؛
	•المدرسين في الجامعات ،الصحفيين ،المترجمين والمترجمين الشفويين.
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