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 Assistenza medica

معاونة طّبیة 
ھل تحتاج إلى طبیب وأنت بدون رخصة إقامة؟ ھل 

ذھبت إلى مستشفى وواجھت مشاكل في الدخول؟ 
ھل تحتاج إلى معلومات تخص الحمل أو امكانيات 
انقطاعھ؟ ھل تحتاج إلى معلومات تخّص منع الحمل 
أو األمراض التي تنقل جنسیا أو كشف (مثل فحص 

عمق الرحم)؟  
تفضّل إلى عيادتنا الطّبّية. ستجد استقباال 

وعالجا وأدوياء مع االحترام المطلق 
لخصوصيتك.  

وسيُشرَح لك كيف تدخل المستشفى، وما 
هي حقوقك، وكيف تحصل على العالج 

بدون رخصة إقامة وبدون نقود. 
الموعد مطلوب فقط من أجل: طبیب النساء وطبیب 

العقول وطبیب األعظام وطبیب النفس وطبیب 
األمراض العصبیة. أطلب الرقم 0258102599 أو 

 NAGA .احضر شخصیا في مقّر ال
أّما الكشوفات الباقیة، فجمیعھا بدون موعد. 

من یوم االثنین إلى یوم الجمعة من الساعة 9.00 
صباحا إلى الساعة 12.00 صباحا و من الساعة 

14.00 إلى الساعة 17.00 بعد الظھر ویوم األربعاء 
من الساعة 19.30مساء إلى الساعة 21.00 مساء. 



 :Naga Har

مساعدة وأنشطة اجتماعیة 
لطالبي اللجوء، الجئین 

وضحایة التعذیب 
ھل طلبت اللجوء وأنت بحاجة إلى مساعدة؟ ھل 

ترید أن تقّدم طلب اللجوء؟ ھل استلمت رفضا وھل 
ترید أن تستأنف؟ ھل عانیت تعذیبا أو اضطھاضا 
وأنت بحاجة إلى المساعدة؟ ھل ترید شرب الشاي 

في رفقة أو التردد على دورة للّغة اإلیطالیة أو على 
دورة كمبیوتر، ھل ترید أن تنضّم إلى فرقة كرة 

القدم أو إلى فرقة موسیقیة أو أن تتعلّم تصلیح 
الدراجة؟  

تعالى إلى المركز NAGA HAR لطالبي 
اللجوء ولالجئين ولضحاية التعذيب: ستحصل 

على مساعدة ومعلومات وعلى امكانية 
ممارسة العديد من األنشطة. 

 ، via San Colombano 8 شارع سان كولومبانو
میالنو، كّل یوم (نھایة األسبوع أیضاً) من الساعة 

2.30 بعد الظھر. 
ھاتف: 023925466 ، 

 coordinamento.har@naga.it

Medicina di strada

الطّب في الشارع 
ھل تعیش في الشارع أو في مخّیم أو في عمارة 
مجھورة أو في قافلة وأنت بحاجة إلى معلومات 

طّبیة أو إلى معاونة طّبیة؟ 
الNAGA یمكنھا أن تصل إلیك في عربیة واألطباء 

یمكنھم الكشف علیك وعلى الذین یسكنون معك.  
إتصل بنا! ه: 0258102599 أو احضر شخصیا في 

 . NAGA مقّر ال

دعارة 
ھل تبیع جسدك وأنت بحاجة إلى معلومات عن 

األمراض التي ُتنَقل جنسیا، أو عن الخدمات 
اإلجتماعیة/الصّحّیة لكي تعرف أماكن الفحوص 

والحصول على العالج؟  
وحدة الNAGA  المتنّقلة قد تصل إلیك في الشارع 

وتعطیك معلومات ومساعدة كّل یوم الثالثاء في 
شارع فولفیو تيستي viale Fulvio Testi ویوم 

 Via Novara الخمیس في شارع نوفارا
 cabiria@naga.it
 ه: 3451301020 

سجن 
أنشطة معلومات إجتماعیة للسجناء األجانب في 

 Bollate بوّالتي ، San Vittore سجن سان فیتوري
، أوبیرا Opera ، واتصال مع القنصلّیات مع األَسر 
ومع المحامیین. اإلتصال على الرقم 0258102599 

  naga@naga.it أو
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 :Servizio legale

خدمة قانونیة 
هل تحتاج إلى محام بسبب حكم تسفیر أو رفض 
تجدید رخصة إقامتك أو رفض اللجوء أو رفض 

الجنسیة؟  
ستجد مساعدة المتطوعين عند الخدمة 

القانونية في الناجا. 
من یوم االثنین إلى یوم الجمعة من الساعة 7.00 

مساء الى الساعة 9.00 مساء بدون موعد. وأیضا 
بالھاتف على الرقم 0258102599. استعالمات: 

 sportello.legale@naga.it

 Sportello immigrazione

شباك الھجرة 
ھل تحتاج إلى مساعدة بما یخّص الحصول على 
رخصة اإلقامة أو طریقة إصدارھا وتجدیدھا أو 

الزواج أو مأل عدة اإلقامة أو قانون تدفق الھجرة أو 
التأشیرات أو الحجز اإللكتروني في ال CUPA أو 

الجنسیة الخ الخ؟ 
ستجد المساعدة عند شباك الهجرة حيث 

سيتابع المتطوعون ملفّاتك 
كل یوم الثالثاء والخمیس من الساعة 2.00 بعد 

الظھر واألربعاء من الساعة 9.00 صباحا. بالموعد 
على الرقم:    0258102599 أو حّدد الموعد 

 . NAGA شخصیا في مقّر ال
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