إجراء استثنائي وعاجل لدعم دفع مستحقات
اليجار )الكراء( نتيجة حالة الطوارئ الوبائية Covid-19
Misura straordinaria ed urgente per il sostegno del pagamento
del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19

نخ بر الم واطنين ب أنه  -بم وجب الق رار التنفي ذي رق م  262بتاري خ  ،2020/04/22عمل بق رار المجل س ال ولئي الت ابع
لطوسكانا رقم  442بتاريخ  2020/03/31وقرار المجلس البل دي رق م  65بتاري ح  - 2020/04/21تم ت الموافق ة عل ى
الشعار العمومي لتفعيل الجراء الس تثنائي والعاج ل لمن ح ال دعم م ن أج ل تأدي ة مس تحقات اليج ار الن اجم ع ن الحال ة
الطارئة الوبائية .Covid-19
س يبقى الش عار الم ذكور أعله مفتو اح ا م ن الس اعة  12.00م ن ي وم  2020/04/28إل ى الس اعة  12.00م ن ي وم
 2020/05/18ويخص العمال المأجورين والعاملين لحسابهم الخاص )عمل حر( ،الذين عرف نش اطهم العمل ي أو عق د
عملهم إما توقف أو انخفاض أو تعليق بدءا من  ،2020/01/31تاريخ إعلن الحالة الطارئة الوبائية الناجمة عن في روس
كورونا .CoViD-19
ضا تقديم طلب ضمن العلن المتعلق بمس اهمة
سيتم دفع المساهمة إلى غاية انتهاء الموارد المتاحة ويمكن للمستفيدين أي ا
اليجار لسنة  .(bando contributo affitto 2020) 2020المبلغ المدفوع ك إجراء اس تثنائي وفقا ا له ذا الش عار س يتم
خصمه من المبلغ المستحق على أساس العلن المتعلق بمساهمة اليجار لسنة .2020
نص العلن

الشروط
يمكنهم المشاركة من تتوفر فيهم الشروط التالية في تاريخ إصدار هذا العلن:


مواطنون إيطاليون أو مواطنون من دول التحاد الوروبي أو ف ي حال ة م واطنين م ن خ ارج التح اد الوروب ي
يجب أن يكون في حوزتهم تصريح إقامة صالح؛



يقيمون بجماعة كامبي بيزاسيو؛



أن يكون في حوزتهم عقد إيجار لعقار خاص بالسكن ،سمسجل بطريقة قانوني ة ،ويخ ص الس كن حي ث ت م تس جيل
إقامتهم )(residenza؛



أن يكون في حوزتهم قيمة ) ISEمؤش ر الوض ع القتص ادي( ،محس وبة وفق ا لمرس وم رئي س ال وزراء بتاري خ 5
ديسمبر  2013رق م  159والتع ديلت والض افات الموالي ة ،ل تتج اوز € 28.684,36؛ إذا ل م يك ن مق دم الطل ب
لديه شهادة  ISEص الحة ،يمكن ه تق ديم ) DSUتص ريح ب ديل واح د( بالطريق ة المنص وص عليه ا ف ي الج راءات
يرا ف ي الطل ب إل ى رق م بروتوك ول المل ف المق دم وإش هاد ذات ي )(autocertificazione
الحكومية السارية ،مش ا
حيث يصرح بأن قيمة  ISEالخاصة بهم ل تتجاوز € 28.684,36؛



تعرضوا لنخفاض ل يقل عن ) % 30ثلثين بالمائة( في دخل السرة لسباب تعزى إلى الحالة الطارئة الوبائية
 ،Covid-19مقارن ة بال دفعات الش هرية المقابل ة لع ام  .2019ه ذا النخف اض يمك ن أن يتعل ق بال دخل م ن عم ل
مأجور )تخفيض في ساعات العمل ،صندوق الدماج  - cassa integrazione -إلى آخره( ،أو بالدخل من عم ل
حر )مع الشارة بشكل خاص إلى فئات  ATECOالتي يتم تعليق نشاطها وفقا للج راءات الحكومي ة( ،أو بال دخل
من عمل بعقود مدتها محدودة من أي نوع كانت.

ل يمكنه المشاركة
 (aمن له حقوق ملكية أو ح ق انتف اع ،للس تعمال أو الس كن عل ى مس كن يتناس ب م ع إحتياج ات الس رة ،ويوج د عل ى
مسافة تعادل أوتقل عن  50كم ) (Kmمن جماعة كامبي بيزانس يو ،م ا ع دا إذا ك انت إح دى العق ارات ال تي تملكه ا أس رة
مقدم الطلب تنطبق عليها إحدى الحالت الخاصة التالية:
 −إذا تعلق المر بزوج منفصل قانونيا ا أو مطل ق وال ذي ،بع د إج راءات الس لطة القض ائية ،ل يمكن ه الس تفادة م ن
منزل الزوجية الذي هو في ملكيته؛
 −صاحب حقوق على ملكية مشتركة وله وثائق تثبت استحالة الستفادة منها.
 (bمن يستفيد من المساهمة لستقللية الشباب ضمن مبادرة  GiovaniSìالمتعلقة بإيجار السكن لسنة 2020؛
 (cمن يستفيد من السكن الشعبي؛

طريقة تقديم الطلب
يجب ملء الطلب فقط عبر النترنت على منصة " "FIDOقبل الساعة  12.00من يوم .2020/05/18
بالنس بة لم ن ل يت وفر عل ى جه از كم بيوتر شخص ي اللزم لدخ ال الطل ب عل ى منص ة "  ،"FIDOيمكن ه الس تفادة -
شخص ياا ،دون أي مس اعدة  -م ن الموق ع المجه ز الموج ود بـ ) Sportello Polifunzionaleش باك متع دد الوظ ائف(
شريطة أخذ موعد مسبقا.
نذكر بأنه للوصول إلى منصة " ،"FIDOيجب أن تكون بحوزتك بطاقتك الصحية مفعلة )  (tessera sanitaria attivataورمز
 idالمتعلق بها ،أو كبديل اعتمادات ) S.P.I.Dالنظام العمومي للهوية الرقمية(.

الوثائق التي يجب تقديمها
لكي ل يتم إلغاء الطلب ،يجب إرفاقه بالوث ائق الموالي ة وفق ط عل ى الش كال التالي ة pdf, jpg, tiff :و ك ل وثيق ة مرفق ة
يجب أن ل يتجاوز حجمها ) MB 5ميغابايت(:
 ( aنسخة من عقد اليجار لغ رض س كني ،مس جل بش كل ق انوني ،وال ذي يخ ص الس كن حي ث لمتق دم ب الطلب القام ة )
(residenza anagrafica؛
 (bوثائق تثبت انخفاض الدخل المتعلق بالنشاط العملي بد اءا من  31يناير 2020؛
 (cتصريح القامة بالنسبة للمواطنين الغير المنتمين إلى التحاد الوروبي.
ضا ش هادة تثب ت العاق ة بنس بة
إذا كنت ترغب في طلب الولوية المنصوص عليها في الشعار ،فيجب إرفاق بالطلب أي ا
تعادل أو تفوق  % 67و/أو شهادة العجز ) (handicapبموجب القانون  5فبراير  ،1992رقم .104

كيف يتم تقديم الخدمة
ف ي غض ون  30يو ام ا م ن الموع د النه ائي لتق ديم الطلب ات ،س يتم نش ر لم دة ) 10عش رة( عل ى لوح ة العلن ات )Albo

 (pretorioوموقع البلدية على النترنت قائمة مؤقتة للسر التي تم قبول طلبها وتلك التي لم يتم قبول طلبها .خلل ه ذه
اليام العشرة يمكن تقديم اعتراض على القائمة المؤقتة للقبول وعدم القبول ،وذلك عن طريق إرسال نموذج خ اص ع بر
النترنت من خلل منصة  F.I.D.O؛ بمجرد ما تنتهي مرحلة التحقيق الولي ة ف ي العتراض ات ،س يتم نش ر عل ى لوح ة
العلنات وعلى موقع البلدية على النترنت الترتيب النهائي للمقبولين والغير المقبولين.

المرجعية القانونية
القانون 98/431؛
قرار المجلس الولئي طوسكانا رقم  442بتاريخ 2020/03/31؛
قرار المجلس البلدي رقم  65بتاريخ 2020/04/21؛
القرار التنفيذي القطاع الثاني رقم  262بتاريخ 2020/04/22

للحصول على معلومات أو مساعدة هاتفية لتعبئة النموذج الموجود عل ى منص ة " "FIDOيمك ن التص ال بمكت ب الس كن
عبر:
البريد اللكترونيserv.soc@comune.campi-bisenzio.fi.it :
الهاتف055/8959313 - 055/8959301 :

مكتب استقبال مواطنين أجانب
فيل مونتالفو العنوانvia di Limite 15 - Campi Bisenzio :

أوقات العمل فقط عبر الهاتف على الرقم :055 8959302
الثلثاء من  9.00الساعة 13.00؛
الربعاء من  9.00الساعة 13.00؛
الخميس من  14.00الساعة .18.00
البريد اللكترونيaccoglienza@comune.campi-bisenzio.fi.it :

