
Traduzione in arabo

 

"INSERTOمـشـروع "
PROGETTO INSERTO

هو مشروع بتمويل من طرف التحاد الوروبي لدعم المواطن الجنبي الغير منتم��ي للتح��اد الوروب��ي لل��دخول إل��ى ماذا يعني ؟
مجال العمل أو العودة إليه.

الهدف هو تسهيل ولوج عالم الشغل.

Punto Unico النقطة الوحيدة للولوج ( على المواطن الجنبي التوجه إلى؟ "INSERTOكيف يمكن الستفادة من مشروع "

di Accesso(اINSERTO.سكرتارية الخدمات الجتماعية والتفاق مع العاملين على سلسلة من النشطة / 

 / سكرتارية الخدمات الجتماعية ؟"INSERTO- "ا)Punto Unico di Accessoالنقطة الوحيدة للولوج ( أين توجد
العنوان:

Via Pian d'Ovile 9 -11 Siena
) الطابق الرضيPoliambulatorioمقر العيادة متعددة التخصصات (

أيام العمل:
17,30 -  14,30 الثلثاء

12,30 - 9,00 الربعاء
12,30 - 9,00 الجمعة

؟" INSERTO "لمن يتوجه مشروع
 ؛الغير المنتميين للتحاد الوروبيللمواطنات والمواطنين الجانب
 سنة؛65 و16أعمارهم تتراوح ما بين 
) بحوزتهم تصريح إقامةpermesso di soggiorno؛(
.لهم مشاكل متعلقة بوضعيتهم فيما يخص العمل
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 الستفادة من الخدمة ل يمكنهم طلب اللجوء   ين بحوزتهم تصريح القامة من أجلالذ

)/ سكرتارية الخدمات الجتماعية ؟Punto Unico di Accessoالنقطة الوحيدة للولوج (بما الذي يتم فعله 

تحليل الوضعية الشخصية؛.1
التوجيه؛.2
".INSERTOالشروع في المسار المنصوص عليه في مشروع ".3

" :INSERTO"المسار الفعلي داخل مشروع 

، س��يمكنه التص�ال"INSERTO"المواطن الجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الضرورية، بمجرد ما يق�رر النخ�راط ف�ي مش�روع 
بفريق من مهنيي المشروع المكون من: مساعد اجتماعي، عامل بمركز التشغيل، ووسيط لغوي وثقافي (مترجم).

يتقاسم الفريق المعلومات الجتماعية والشخصية المتعلقة بالمواطن الجنبي وبمساره العملي الحالي والسابق؛

يحدد الفريق مشروعا لتهييء الدماج/إعادة الدماج في العمل؛

.يقوم الفريق بالشراف على مشروع تهييء الدماج/إعادة الدماج في العمل ومراقبة نتائجه

"، يج�ب عل�ى الم��واطن الجن�بي أن يس��مح رس�مياINSERTO للتمك��ن م�ن المش��اركة بش�كل مفي��د ف�ي مش�روع "كيفيEة الشEتغال:
لمختلف المكاتب وللمهنيين (مثل المصالح الجتماعية، مركز التشغيل، الوسيط اللغوي والثق��افي) بتقاس��م المعلوم��ات ال��تي تخص��ه،

وذلك من أجل التمكن من تقديم المساعدة عبر بناء مسار مشترك.

.2018/12/31 إلى  2018/06/04مدة المشروع: من 

المنسق الجتماعي - مجتمع الصحة - بسيينا
Coordinatore sociale Società della Salute Senese

Dott. Cristina Pasqui
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