
  اإلعاقة و العاَھة



اإلعاقة دعم

: البطالة على للحصول بطلب التقدم یمكنھم•

؛ إیطالیا في المقیمون اإلیطالیون المواطنون•

 بلدیة جلس في والمسجلین إیطالیا في قانوني بشكل المقیمین األجانب األوروبي االتحاد مواطني•

؛ اإلقامة

  تصریح وحاملي ، إیطالیا في قانوني بشكل المقیمین األوروبي االتحاد خارج من األجانب المواطنون•

. األجل طویل إقامة تصریح لدیھم یكن لم لو حتى أو األقل على عام لمدة اإلقامة



اإلعاقة دعم

: الطلب تقدیم طریقة•

  معتمد طبیب) العام الطبیب قبل من INPS إلى المرسلة اإللكترونیة الطبیة الشھادة حوزتك في تكون أن یجب•
؛ (بإرسالھ مخول

 إلى إلكترونیًا الطلب بإرسال الرعایھ مكتب خالل من أو بھ الخاص spid خالل من المھتم الطرف یقوم•
.INPS

 ، المستشفى في عالج وأي ، الفردي والدخل ، IBAN رمز إلى اإلشارة علیك یجب ، الطلب تقدیم عند" الجدید
.”إقامة تصریح أجنبیًا مواطنًا كنت إذا ، الصحیة والبطاقة ، الھویة وبطاقة



اإلعاقة دعم

؛ الطلب تقدیم من یوًما 90 غضون في الزیارة موعد تحدید سیتم•

؛ یوًما 15 غضون في تنفیذه لیتم سریع تقییم إجراء وضع تم ، األورام ألمراض بالنسبة•

.INPS قبل من معین طبیب ویكملھا ASL الطبیة اللجنة قبل من الزیارة تتم•



اإلعاقة دعم

: المئویة بالنسب معبًرا التقریر INPS ترسل ، الزیارة تاریخ من یوًما 120 غضون في•

. اعتراف یوجد ال- ٪33 حتى•

. التوظیف لتسھیل التوظیف بمراكز الخاصة القوائم في التسجیل- ٪46 من•

. الضریبیة واإلعفاءات الصحیة المساعدة- ٪73 إلى ٪33 من•

. الصحیة التذكرة من إعفاء- ٪66 من•

. االقتصادي االداء- ٪100 إلى ٪74 من•



اإلعاقة دعم

یورو 291,69 :الكلي المدني العجز معاش•

یورو 17.050,42 :الدخل حد•

یورو 291,69 :الجزئي المدني للعجز الشھري المخصص•

یورو 5.010,20 :الدخل حد•

یورو  525,17: المعاقین مرافقة إجمالي•

للدخل حد یوجد ال•

یورو 291,69 : سنة 18 دون لألطفال حضور بدل•

یورو 5.010,20 :الدخل حد•



104 القانون . اإلعاقة

.اإلعاقة دعم حالة في تمت التي لتلك مماثلة الطلب تقدیم عملیة•

 ، وبالتالي ، معاقًا تكون أن الضروري من ، 104 القانون في علیھا المنصوص المزایا إلى للوصول•
 یتم ، اإلعاقة نوع أساس على .ضعف أو إعاقة عن ناتًجا اجتماعیًا مؤاتٍ  غیر وضع في تكون أن

 شخًصا ونیساعد الذین ألولئك أیًضا امتیازات تقدیم یتم ، ذلك على عالوة ، مختلفة مزایا تقدیم

؛ التالي النحو على الحالة بخطورة اعترافا یحمل أن یجب .معاقًا

- ج 3 .البند  .خطیرة حالة في اإلعاقة حامل• 3 .



فوائد 3 (ج) 3 مادة 104 قانون

، یوم كل ساعتان أو األجر مدفوعة إجازة أیام 3•

، (لألسرة الرعایة لمقدم) عامین لمدة عادیة غیر إجازة•

، سنوات 3 أقصاھا لمدة الوالدین إجازة تمدید•

، سیارة لشراء الضریبیة التخفیضات•

، المعدات من وغیرھا الشخصیة الكمبیوتر أجھزة لشراء الضریبیة التخفیضات•

، والصحیة الطبیة للتكالیف امتیازات•

.المساعدة لتكالیف استقطاعات•



فوائد 3 (ج) 3 مادة 104 قانون

162 القانون•

 بشأن ، 1992 فبرایر 5 في الصادر 104 للقانون تعدیل ھو (162/98) 1998 لعام 162 القانون•

 بالقانون یتعلق فیما ، 162/98 القانون ینص .الشدیدة اإلعاقات ذوي األشخاص دعم تدابیر

 ذوي لألشخاص المساعدة برامج لتنفیذ المحلیة والسلطات المناطق بین التعاون على ، 104/92

 من ، لحیاةل األساسیة الوظائف أداء في الشخصیة االستقاللیة على الشدیدة والقیود الدائمة اإلعاقات

.المستقلة الحیاة في الحق لضمان أجل



فوائد 3 (ج) 3 مادة 104 قانون

الممتازة المنزلیة الرعایة•

  المكتفین وغیر اإلعاقة ذوي األشخاص لمساعدة INPS دعوة ھي الممتازة المنزلیة الرعایة برنامج•

.الخادمة تكالیف لتغطیة ، الشخصیة المساعدة خدمات أو مالیة مساھمة دفع أجل من ، ذاتیًا



االجتماعیة المخصصات

  لدیھم والذین 67 سن بلغوا الذین المتزوجین وغیر المتزوجین المواطنین لجمیع االجتماعیة اإلعانة طلب یمكن•
القانون علیھا ینص التي السنویة العتبات یتجاوز ال دخل

:ھي االقتصادیة المنفعة لطلب األخرى المتطلبات•

  بلدیة في یلالتسج مكتب في مسجلین األوروبي االتحاد دول إحدى في مواطنین أو إیطالیین مواطنین یكونوا أن•
، اإلقامة

 امةإق تصریح حاملي أو األوروبي االتحاد مواطني من أسرة أفراد أو ، األوروبي االتحاد خارج من یكونوا أن•
األوروبي االتحاد في األجل طویل

، الفرعیة ةالحمای أو السیاسي الالجئ بوضع یتمتعون الجنسیة عدیمي أشخاًصا أو أجانب مواطنین یكونوا أن•

.اإلقامة بلدیة قبل من مصدقة إیطالیا في والمستمرة الفعلیة اإلقامة من سنوات 10 عن یقل ال ما لدیك•


