
Hun alikariyê jibo peydakirina 
kar  û nalekê di xwazin? 

Pêwîstîya we bi serlêdana 
yasayî heye û hun nizanin 
serlêdana kuderê bikin? 

Ji sala 2017 dan ve şaredarîya ( beledîye) Roma beşa tendurîstî û polîtîkayên 
civakî bi SERPEREŞTÎYA yekîtîya Ewrupa (YE) û dibin sîwana UNHCR de 
jibo pejirandin,bêhnvedan û pêşwazîyê navenda SUAM'yê bi rêve dibe.

Me hemû kar û xizmetguzarîyên entegre û pejirandina penaberan yên sazîyên 
civakî dibin yek sîwanê de komkir û bi koordîne bi rêve dibîn.

Xizmetên SUAM'ê evîn: 

1.  BEŞA XIZMETÊ
2.  BEŞA YASAYÎ
3.  BEŞA XIZMETÊN CIVAKÎ
4.  BEŞA INCLUSION CIVAKÎ
5.

Jibo pejirandina penaberan navnîşan 
SUAM
Jibo xwegihandina resepsiyonê 
hun alikarî di xwazin? 

Con il supporto di



1 - BEŞA XIZMETÊ
Çi pêşkêş dike?  Gihîştina destpêkê, amadekirina rênîşandan û lênêrîna kesan jibo pejirandina 
pêeîstîyên taybetî yên sûdmendan, bi riya karûbaran, bi riya: ofîsa pêşîn, nirxandin û 
naskirina hewcedariyên bikarhêneran, şandina strukturên di tora pêşwaziyê de û karûbarên 
taybetî.

Doktor Binario
Çi pêşkêş dike?  Serdanên bijîjkî yên pispor ên belaş (bi taybetî, dermatolojî û jineolojî) 
pêşkêşî mirovên nazik, bêmal û koçberên ku ji hêla servîsên pêşwaziyê yên Rome Capital ve 
hatine lênihêrîn pêşkêşî dike.

2. BEŞA YASAYÎ
Maseya piştgiriya yasayî
Çi pêşkêş dike? Rênîşandan li ser mijarên qanûnên li ser koçberiyê; maf û erkên li ser qanûnên 
Italî û Ewropî yên li ser penaberiyê; alîkariya ji bo vegerên dilxwazî; di pêvajoya naskirina 
statuya parastina navneteweyî de alîkariya kesane; agahî û arîkarî ji bo birêvebirina pratîkan.

Xala Agahdariya Parêzgehê -(Prefettura) - Projeya Têkiliyan
Çi pêşkêş dike? Çalakiya agahdarî li ser karûbarên Daîreya Koçberî û Hemwelatîbûnê ya 
Yekane, piştgirî ji bo randevûyekê bi Ofîsa Walîtiyê re û kontrolkirina rewşa belgeya 
serîlêdanê. 

3.  BEŞA XIZMETÊN CIVAKÎ
Çi pêşkêş dike? Çalakiyên girêdanê di navbera karûbarên cihêreng ên SUAM-ê de bi taybetî 
bi çavdêriya navendên ku di tora wergirtina SAI-yê de hene, ji bo çêkirin û şopandina rêyên 
takekesî yên sûdmendan, ji bo girêdana li saziyan û di navbera saziyan de.

4.  BEŞA INCLUSION CIVAKÎ
  Maseya arastekirina kar:
Çi pêşkêş dike? Di lêgerîna pozîsyonên karê û cihên vala de piştgirîya kesane di bazara kar ya 
herêmî û neteweyî de, û her weha pêşvebirin û Organîzekirina bernameyên şagirtiyê

Maseya resepsiyonê
Çi pêşkêş dike? Piştgiriya xwerû di lêgerîna apartmanên ji bo kirê yan ji bo firotinê û/an 
çareseriyên din ên xaniyan de (wek lêgerîna malbatên mêvandar û navendên pêşwaziyê yên 
ji bo kesên nîv-xweser). Navbeynkariya civakî di kondomîniuman de. Şêwirmendî li ser her 
tiştê ku bi rêveberiya budceya malbatê ve girêdayî ye.

ÇAWA DIGEHIN XIZMETÊN SUAM?

Kî?  Welatiyên koçber ên biyanî, penaber û xwediyên 
parastina navneteweyî ya duyemîn û demkî.

Hûn dikarin bi van awayên jêrîn randevûyekê çêbikin:

1.  E-nameyek bişînin: 
sportellounico@immigrazione.roma.it
2.  Ji Duşemê heta Înê saet di navbera 09:30 û 13:30 de ji 
3441304089 re telefon bikin.
3.  E-nameyek bişînin: 
recenter_onestopshop@programmaintegra.it (tenê ji bo 
randevûyên ji bo alîkariya lêgerîna karê û malê)
4.  Pirtûk ji lînkê: https://www.dottorbinario.it/le-visite-
specialistiche/ (tenê ji bo hevdîtinên bi 'Doktor Binario' re)

Kuderê? Roma, 
via Giovanni Mario Crescimbeni, 25.

Kengê? 
Duşem: 9:30- 13:30
Sêşem  9:30 - 18:00 
(ji bo karê û malê)
Çarşemê 14:00 - 18:00 
Pêncşemê  9:30 - 12:50 Serdanên 
dermatolojîkê (her hefte); 
14:30 - 16:30 Serdanên jineolojiyê 
(tenê mehê 2 caran)
Înî 9:30 - 13:30




