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 معلومات مفيدة للمواطنين الأجانب

 الطوارئ التاجية 
 

(1 

  يمكن تأجيل الاستدعاءات إلى مقر الشرطة ، التي يتلقاها المواطنون الأجانب في وقت 

 تقديم طلبات الحصول على وثائق الإقامة ، وسيتم إبلاغهم بأي تواريخ جديدة 

www.portaleimmigrazione.itعن طريق الرسائل القصيرة أو يمكن التحقق منها على  

 عن طريق إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور 

 

 –  موقع إدار ة شرطة ميلانو يعطي هذ ه المعلومات:

 نبلغ جميع المواطنين الأجانب أنه اعتبارًا من 10 مارس 2020 ، تم إغلاق جميع مكاتب

 الهجرة بمقر شرطة ميلانو  (Via Montebello) والمواطنين والمفوضين المنفصلين

 (وبالتالي مفوضية Legnano) للجمهور مؤقًتا. سيتم تأجيل المواعيد المحددة بالفعل

Poste Italiane  إلى ت اريخ آخر و سنوافيكم تلقائيًا بواسطة 

 

 - للحصول على أي معلومات ، يقدم مكتب الهجرة خدمة هاتفية على الأرقام 0262265820

 من الاثنين إلى الجمعة من  09.00 إلى 12.00 0262265821

    وعنوان بريد إلكتروني urpimmigrazione@poliziadistato.it (موقع مقر شرطة ميلان)  
 

(2 

المواعيد النهائية لتقديم تصريح الإقامة الأول )ثمانية أيام عمل بعد دخول إيطاليا(  

معلقة لمدة 30 يوًما من بدء نفاذ مرسوم القانون ، وبالتالي من 2020/03/02 إلى  

 04/01  / 2020. لذلك فإن الشروط تسري من 2020/4/1. 

الأمر نفسه ينطبق على شروط تجديد تصريح الإقامة من ستين يوًما قبل تاريخ 

 انتهاء الصلاحية إلى ستين يوًما بعد تاريخ انتهاء الصلاحية)المرسوم بقانون 2020/9

  المادة 9(.  

  

(3 

تم تمديد صلاحية البطاقة الصحية حتى 30 يونيو 2020. )المرسوم بقانون 9/2020  

 المادة 9(
 

(4 

تظل جميع تصاريح الإقامة التي تنتهي في الفترة ما بين 31 يناير و 15 أبريل 2020  

سارية حتى 15 يونيو  2020. وبالتالي ، يمكن تقديم  طلب التجديد بعد تاريخ 15 يونيو  

 2020. )المرسوم بقانون 17 مارس 2020 ، عدد 18 ، مادة 103( 
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(5 

مقارنة بما ورد في المرسوم التشريعي 2020/09 ، ينص المرسوم بقانون 2020/18 على  

تعليق شروط الإجراء الخاص بإصدار تصريح الإقامة المعلق في  23  فبراير 2020 حتى 15  

 أبريل 2020. )المرسوم بقانون17 مارس  2020 ، رقم 18 ، المادة 103(

 

(6 

(foglio rosa)  بطاقة الهوية ورخصة القيادة الأوراق الإستثنائية للرخصة 

 سارية حتى 31/08/ 2020 )المرسوم بقانون 17 مارس 2020 ، رقم 18 ، مادة 104( 

 

(7 

 آخر موعد لتقديم 730/2020 هو 30/09/2020
 

 لأية معلومات يمكنك الإتصال على الرقم 371 429 0612  في الأوقات التالية

 الاثنين من 14.00 الساعة 17.00 

 الأربعاء من 10.00 الساعة 13.00

 الجمعة من 14.00 الساعة 17.00

 

 مكتب الأجانب


