
 
 

  اخر المستجدات في ما يتعلق قانون المھاجرين بخصوص االدلة المطلوبة الى غاية31 دجنبر 2011 للمعنيين باالمر.
2011 ذجنبر 31الدليل على التواجد باالراضي االطالية الى غاية    

    
عالققة رسمية مع  الخاصة التي لھا المؤسسات و,العمومية, اَِذلة تقبل الوثائق و الشواھد الصادرة عن المؤسسات المحليةك   - 1

.ت الدولةاحدى مؤسسا         
شواھد الطرد من ,شواھذ تسجيل االطفال في المدارس, الوتائق و الشواھد المنبتقة عن المستشفيات العمومية:ولدالك تقبل كاذلة

 ,ويند- فودافون-تيم(بطاقات الھاتف,شواھذ مسلمة من مصالح االمن,ق العقوبات او الغرامات ئوتا,االراضي االيطالية 
وشواھد صادرة عن مراكز لھا عالقة بخدمة المھاجرين الغير ,)المرخصة(اجرين شواھد من مراكز استقبال المھ,)الخ...ثري

.الشرعيين بالديار االيطالية  
    2 -  تقبل ايضاً الوتائق و الشواھد الصادرة لدى القنصليات بايطاليا. 

لمذكورة في الفقرة فقته باحدى الوثائق اارلذالك يجب م, الحدود على جوازات من طرف احدى دول االشينغين يقبل نسبياختم -  3  
1  .  

االتصال ب,اللمزيد من المعلومات   
      او3342585284الھاتف 

gentidipace@santegidio.org 

www.santegidio.org-  
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