
وس""كوروفنا ف بببسفناا  لل  مساعدات ونبكو   ير

ي موعد أقصاه الساعة  عليه الحصول تباطلتقديم  ميمكنك
 
 17/04/2020من يوم الجمعة الموافق  23:59ف

 :من له الحق

ي  من يسكن أو المقيمي    ، واألس  األشخاص لجميع يمكن
 
واميليا"، بلدية ف المساعدة  كوبونات عىل للحصول بطلب التقدم "رجُّ

روا والذين  ، كل أشكالهالدخل المادي ببغض النظر عن  فيد "كو  بسب من فقدان هذا الدخلفجأة وبصورة مؤقتة تضر

19". 

 
ً
ي الحصول عىل  الحق  لهأيضا

 
ي و  يممقالغي  المساعدة  كوبونف

 
واميليا"، بلديةيسكن ف أو تعذر عليه العودة  العمل بسبب "رجُّ

ي تمر بها ي تم فرضه عىل التنقل من مدينة إىل أخرى بسبب إىل مقر إقامته المعتادة بسبب الحظر الذ
حالة الطوارئ الصحية الت 

 للبط] البالد
ً
 .[25/03/2020 بتاري    خ 19من مرسوم القانون رقم   2و 1 مادةقا

ي الحصول عىل هذه المساعدات لمنستكون األولوية 
ر
ي  تكبد خسارة ف

ر
ي كامل   شكلب هفقد أو دخله ف

ر
 وهم:  يعباألسا هذه ف

ر فالحر ،   P.IVAالشباب من لديه  ، قتةالعمالة المؤ  تجميد شكل كامل موارد الدخل بسبب بالذين فقدوا أو التجار  يير

 األنشطة باختالف أفنواعها. 

ي تقديم الطلب 
ر
  إرساله أولويةأو لن يكون التعجيل ف

ً
ي تقديم مقياسا
ر
 .لمساعدةاف

 

ي توزي    ع الكوبوفنات كأولويات
ر
ر  تحديد يتم ، ف  :حالتير

 وس""كورونا فبسبب  [أكي  فردي أو ]فقدت دخلها ، أرسة  األوىل  وقتيةأعمال ، وغير مثبتة مةائعمالة غير د] ي 

 .[أعمال موسمية أو متقطعة إلخ .. ،  ام بها يستحيل القي

 ر فناو قالفناتج عن عمل تم إيقافه بسبب  [أكي  فردي أو ]لها دخل ، أرسة  ةالثافني ي صدرت ير
حالة  بخصوص الت 

 .[مرسوم قافنونبعادها توتم اس Atecoالكود بتتعلق  P.IVA] الطوارئ الراهنة

 

 ،  يمكنهم
ً
ر األ  رير قا لتقوطب شكل ثافنوي وطبقا لتوافر الموارد، ولكن بالحصول عىل فناس المساعدات  ، أيضا خصائيير

: جال  ر  تماعيير

  لة تخضع لقافنون "ترسي    ح العمالة"لعما فرديلها دخل أرسة كل Cassa integrazione – Fis  هبأو ما شا 

 ؛5/2020قبل شهر  هميحصلوا عىل راتب ، ولن

ي  ،Cassa integrazione يتعلق ب  شيك""أولئك الذين يحصلون عىل ]
 
 [ب المساعدةطلليس لهم الحق ف

ة ستكون لهم األولوية  ي هذه الحالة األخير
ر
  .جتماعيةال ي لحالتهم وبشكل خاص من قبل مراكز الخدمة عد تقييم جدبف

 

  يمكنهم
ً
وكانوا قد تقدموا بطلب مساعدات للجهات تنطبق عليهم الصفات المذكورة عاليه من المساعدات طلب لالتقدم  أيضا

يبة" لحامىلي  ساعدةالمعم الطوارئ منها عىل سبيل المثال: لدالمعنية   عىل  ، أو  P.IVA "المضافة القيمة ض 
ً
من هم أساسا

 ، ومن يحصل عىل "دخل المواطنة".  الفقر  لدعم الدولة تدابي   من المستفيدينو  أو/ ،  تماعيةجعاتق مراكز الخدمات ال 

ي   10.000,00€مقداره  ما مادية تزيد عسيولة  –أو أحد أفراد أسته هو  –لديه كل من   من هذه الستحقاقاتيستبعد 
 
ف

ي حسا] 31/03/2020تاري    خ 
 
 [إلخ .. أسهم  أو  ، بريديةأو  بنكيةات بف

 


