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 منطقة جنوب شرق فلورنسا
ڭو, بونتاسييفي, بلديات بانيو أريبولي, باربيرينو طافارنيلي,فييزولي, فيليني إينتشيزا فالدارنو, كريفي إن كيانتي, لوندا, بيال 

 ريجيلو,رينيانو سوالرنو, روفينا, سان كاشانو فال دي بيزا, سان ڭودينسو

 
للتضامن الغذائي تدابيرعاجلة   

 

  

 ما الموضوع  

  
يمكنها أن تستفيد من مساعدات مادية لشراء   19األسر التي تعاني من ظروف مادية صعبة بسبب حالة الطوارئ كوفيد 

 الضروريات  األساسية .  

 المساعدة المادية تمنح مرة واحدة و ستُعطى حسب عدد أفراد األسرة.

  

 المبلغ  عدد أفراد األسرة 

 150,00 €  شخص واحد  

 250,00 €  شخصين  

أفراد 4إلى  3أسرة من      € 350,00 

أشخاص أو أكثر 5أسرة من       € 450,00 

 

 ما هي  الضرورريات األساسية 
تُستثنى المواد األدوية, مواد غذائية, مواد للنظافة الشخصية بما في ذلك الحفاظات, الحفاظات, الفوط الصحية, مواد تنظيف البيت؛ 

 الكحولية.

 

 من يمكنه اإلستفادة من هاته المساعدات 
 األشخاص المتابعين من طرف مصلحة الخدمات اإلجتماعية. .1

 :المواطنين المقيمين الذين ينتمون ألسر ال تملك دخال كافيا و يتحقق فيها على األقل واحد من الشروط اآلتية  .2

 الطوارئ.فقدان العمل بسبب  حالة    

تسريح العمال) كاّسا إنتيغراتسيوني(  أو ما شبه, عاطل عن العمل حتى ولو كان مع ناسبي , مع  أقارب آخرين يعانون    

 من نقص حاد في الدخل. 

 أصحاب األعمال الحرة) بارتيتة إيفا( و صغار المقاولين والمهنيين الذين خفضوا حجم أعمالهم بشكل كبير ؛   

 وسمية التي تعرضت لنقص كبير في الطلبات.وظائف وسيطة و م   

 األمر الذي ألحق انخفاظا  كبيرا بالدخل األسري. 19حالة مرض خطيرة أو وفاة أحد أفراد األسرة بسبب طوارئ كوفيد    

 

 يجب على مقدمي الطلبات أن يصرحوا  أيضا بما يلي:   
كمبلغ  2020مارس  28اتر التوفير(  المتوفرة بتاريخ قيمة األصول المنقولة ) بيان الحساب الجاري ,كذا السندات ودف 

 إجمالي لجميع أفراد األسرة أقل من:  

o 5.000,00 €  .لشخص أو شخصين 

o 7.500,00 €  .لثالثة أو أربعة أشخاص 

o 10.000,00 €   .ألكثر من خمسة أشخاص 

 

 يُستثنى من المستفيدين من  قسيمة التسوق:  
 دخل يُعتبر كافيا لمؤونة األسرة بأكملها.األسر التي تضم على األقل شخصا له  
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 األسر التي تتوصل بدعم عام شهري يفوق:  

o 500 €   .بالشهر لشخص ـ شخصين 

o 700 €   .بالشهر لثالثة ـ أربعة أشخاص 

o 850 €  .ألكثر من خمسة أشخاص 

 
  

 كيف يمكنني الحصول على هذه المساعدة
بها,  استمارة التصريح, مع اإلدالء بالمتاجر التي ستتسوق منها) ألحق صورة من نزل من الموقع اإليليكتروني للبلدية التي تقطن 

 وثيقة تعريف( و ابعثها كما هو مبين في اإلستمارة.

 إذا كنت متابع من طرف مصلحة الخدمات اإلجتماعية أو تود ذلك اتصل بمكتب البلدية التي تسكن بها.

 

  

 كيف أحصل على جواب على طلبي 
 ت و تُقيم  أسبوعيا و ستحصل على الجواب عن طريق البريد اإليليكتروني أو الهاتف.ستُدرس الطلبا

  

 أين يمكنني التسوق؟ 
يوجدعلى الموقع اإليليكتروني للبلدية الئحة بالمتاجر المنخرطة في هاته المبادرة. يمكن إذن التسوق من المتاجر المذكورة في 

 استمارة التصريح.

 

 يم الطلبات؟هل هناك أجل نهائي لتقد  
 

 يوما للقيام بالتسوق. 60ال , حاليا ال يوجد أي أجل نهائي لتقديم الطلب. ابتداءا من وقت قبول الطلب لديك مدة 

  

 


