
في إيطاليا لمدة عامين عىل األقل، أو تعمل بموجب عقد

عمل دائم أو لمدة محددة ال تقل عن 6 أشهر.

 في إيطاليا خالل فترة تقديم الطلب وطوال مدة حصولك عىل
.AUU االعانة الوحيدة والشاملة

   للحصول عىل اإلعانة، يجب أن تكون مقيم: 
.1

.2

لمن موجه؟

للعائلة التي لديها ابن قاصر بالعمر

للعائلة التي لديها ابن قاصر بالعمر

(حتى 21 سنة من العمر) والذي:
 
 
 

 
للعائلة التي لديها ابن ذو اعاقة (دون

حدود عمرية)

ASSEGNO UNICO
UNIVERSALE - AUU

هي دعم اقتصادي يقدم للعائالت لكل طفل معال حتى عمر

21 سنة وهو يقدم دون حدود عمرية لألطفال ذوي اإلعاقة.

ما هي؟

يدرس
 يمارس فترة تدريب أو عمل بدخل يقل

عن 8000 يورو في السنة
عاطل عن العمل ومسجل في مركز

التوظيف
 يمارس خدمة مدنية 

اإلعانة الوحيدة

والشاملة 
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كنت مواطن إيطالي أو مواطن من االتحاد األوروبي،

كنت من أحد أفراد عائلة مواطن إيطالي أو من االتحاد األوروبي، 

كنت تملك تصريح اقامة طويل األم ،

كنت تملك تصريح  االقامة الوحيد للعمل (عائلة، عمل، بانتظار التوظيف) يسمح

لك بالعمل لفترات تزيد عن 6 أشهر.

كنت تملك تصريح لدراسات البحث يسمح لك باالقامة لفترات تزيد عن 6 أشهر.

كنت تملك تصريح لغاية الحماية الدولية أو النك عديم الجنسية،

Carta Blu  كنت تملك تصريح

كنت تملك تصريح للعمل الحر،

كنت عاملة من الجزائر والمغرب وتونس

 

يحق لك بالتأكيد الحصول عىل اإلعانة إذا

في حالة عدم

امتالكك

لتصريح اإلقامة

المطلوب

ففي كافة االحوال بادر بتقديم الطلب

عن طريق إرسال خطاب مسجل أو رسالة

بالبريد اإللكتروني المسجل مقر مؤسسة

الضمان االجتماعي الوطنية INPS التابع

لمنطقتك، وذلك بتحديد نوع تصريح

اإلقامة الذي تملكه ومراجعة مكاتب

الرعاية أو النقابات أو المنظمات مثل
جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة

ASGI للتعرف عىل حقوقك وتقييم
إمكانية اتخاذ إجراء قانوني.


