Alla domanda di autocertificazione inviata via mail va allegato una compia del documento di identità
يجب إرسال الطلب عبر البريد اإللكتروني محمل بنسخة للبطاقة الوطنية

بلدية امبولي
سحب الطلب عبر الموقع اإللكتروني  www.empoli.gov.it.ويجب إرساله إلى عنوان البريد اإللكتروني
buonispesa@comune.empoli.fi.it
في حالة استحالة استخدام الوسائل اإللكترونية  ،يمكنك الذهاب إلى مكتب العالقات العامة URP in via G. del Papa, 41
ألخد النموذج وتسليمه من االثنين إلى الجمعة 13.30 - 8.30
للحصول على أي معلومات  ،يمكنك االتصال بالمكتب االجتماعي على الرقم 9893210 0571 - 9803244 0571 - 757736 0571
من االثنين إلى الجمعة 13.30 - 8.30
بلدية فوكشيو
يمكن سحب طلب عبر البريد اإللكتروني أو بمقر البلدية
Piazza Amendola,17 e Via La Marmora,34
ويجب إعادته من خالل إحدى الطرق التالية:
buonispesa@comune.fucecchio.fi.it
via pec comune.fucecchio@postacert.toscana.it
وإعادة تسليمه من االثنين إلى الجمعة  ، 13-9الثالثاء والخميس 18-15

بلدية كستل فيورنتينو
يمكن سحب الطلب من األماكن اآلتية
صفحة اإللكترونية للبلدية
بمدخل البلدية
بمقر via Masini 117/119 CIAF Castelfiorentino
بمقر via Palestro 3 Misericordia Castelfiorentino
بمقر كاريتاس كاستلفيورينتينو Piazza Grandi 38
كيفية تقديم الطلب
عبر البريد اإللكتروني buonospesa@comune.castelfiorentino.fi.it -
وإعادته إلى ما سبق ذكره أعاله -
هذه الطلبات ستدرس وسيتم توزيع البونات على المستحقين في بيوتهم
لمزيد من المعلومات  ،يمكنك استشارة موقع البلدية أو االتصال على األرقام التالية
Segreteria del Sindaco0571 686316

 Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa 0571 978141 - 0571 686331- 0571 906220 - 0571 6562020571 638204

بلدية شريطوكويدي
يمكن تقديم الطلب إما عن طريق البريد اإللكتروني (لتجنب التجمعات  ،وتسهيل اإلجراءات(
buonospesa@comune.cerreto-guidi.fi.it
أو تسليمه إلى piazza Dante Desideri URPعلى خلفية البلدية
 .للحصول على معلومات وتوضيحات حول المستحقين أو عند استكمال الطلب  ،اتصل على الرقم0571906236

بلدية فينشي
يجب إرسال الطلب عن طريق البريد اإللكتروني إلى عنوان البلدية:
comune.vinci@postacert.toscana.it
أومن أي عنوان بريدي إلكتروني آخر  ،أو تسليمه إلى مكتب بروتوكول البلدية  ،خالل ساعات العمل :في فينشي يوم الثالثاء من الساعة
التاسعة إلى الواحدة أو بسبكيو أيام االثنين والخميس من الساعة العاشرة إلى الواحدة
للمساعدة يمكنك االتصال باألرقام التالية من االثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة و النصف إلى الواحدة و النصف
0571 978141 - 0571 686331 - 0571 906220 - 0571 656202 - 0571 638204 (selezione 2) - 0571 268333 - 0571
600272 - 0571 917561 - 0571 699257 - 0571 699258 - 0571 933238 - 0571 9803209 - 0571 9803244.

بلدية كابريا وليمتي
يمكن سحب الطلبات عند مذخل البلدية  ،و إعادتها عبر الطرق التالية:
buonispesa@comune.capraia-e-limite.fi.it
comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it
أو تسليمها إلى مكتب بروتكول مع أخد موعد من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة والنصف إلى التانية عشرة و النصف على الرقم
0571-978146/47/50
ألخد جميع المعلومات من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنية و النصف إلى الواحدة اإلتصال بالرقم 0571 9781

بلدية مونتسبرتولي
يمكن إرسال الطلب عبرالبريد اإللكتروني
buonispesa@comune.montespertoli.fi.it
بالنسبة للذين يستحيل عليهم طباعة الطلب  ،يمكن لهم سحبه بمقر البلدية
للحصول على جميع المعلومات و للمساعدة  ،يمكنك االتصال بالرقم 0571 600230
من االثنين إلى الجمعة من  9.00الساعة 13.00

بلدية شيرتالدو
يجب إرسال الطلب عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان
buonispesa@comune.certaldo.fi.it
أولئك الذين ليس لديهم جهاز كمبيوتر  ،يمكنهم أيضًا االتصال بمكتب العالقات العامة في بلدية الهاتف 0571661276 .
من االثنين إلى الجمعة من  9.00إلى  12.30للمساعدة هاتفيا لتقديم الطلب مع حوزتكم رقم بطاقة الهوية
يرجى استخدام هذا الخيار فقط إذا كنت غير قادر على استخدام جهاز الكمبيوتر.

بلدية مونطيوني
يمكن إرسال الطلب بالطرق التالية مع نسخة من بطاقة الهوية
;segreteriasindaco@comune.montaione.fi.it
PEC comune.montaione@postacert.toscana.it
و يسلم الطلب مباشرة إلى البلدية كل يوم في التوقيت التالي:
من الساعة  10.00إلى الساعة  13.00من االثنين إلى السبت ؛
من  6إلى  10أبريل أيضا ً من الساعة  15.00إلى الساعة - 18.00
يمكن تقديمه على موقع بلدية
www.comune.montaione.fi.it
أو
CentroGiovani (ex Asilo delle Suore) in via Chiti.
لجميع المعلومات اإلتصال باألرقام  0571699207أو  ، 0571699236من  10.00إلى  13.00من االثنين إلى السبت .من  6إلى 10
أبريل من  15.00إلى 18.00

بلدية ڴامباسي تيرمي
بعد كتابة الطلب يجب تقديمه بإحدى الطرق التالية:
بالبريد اإللكتروني إلى protocol@comune.gambassi-terme.fi.it -
pec comune.gambassi@postacert.toscana.it
التسليم المباشر إلى مكتب خدمات المواطنين بعد أخد موعد على الرقم  -0571 638224-االختيار 1
للمزيد من المعلومات اتصل برقم  0571 .638224اختيار  ، 1من االثنين إلى السبت من  9:00إلى  - 13:00الثالثاء والخميس من
 15:30إلى 18:30

بلدية مونتيلبو فيورينتينو
بعد كتابة الطلب يجب تقديمه بإحدى الطرق التالية:
buonispesa@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
posta certificata comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it
على الذين ليس لديهم جهاز كمبيوتر أو يجدون صعوبة عند ملئ الطلب يمكنهم االتصال على الرقم  ، 0571917544وطلب الدعم من
الموظفين يرجى استخدام هذا الخيار فقط إذا كنت غير قادر على استخدام جهاز الكمبيوتر

بلدية سانتا كروشي سوالرنو
يقوم المواطن تقديم الطلب بسبب حالة الطوارئ# Covid19.
إذا كانت لديك مشاكل  ،يمكنك االتصال بالرقم 0571 389944
بمجرد اكتمال الطلب  ،يجب إرساله إلى عنوان البريد اإللكتروني proteinzionecivile@comune.santacroce.pi.it

بلدية كستِل فرانكودي صتو
يقوم المواطن تقديم الطلب بسبب حالة الطوارئ# Covid19.
يمكن إرسال الطلب بالطرق التالية مع نسخة من بطاقة الهوية
protocollo@comune.castelfranco.pi.it
posta certificata : comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it
لجميع المعلومات اتصل على الرقم  0571.487241في الفترة الزمنية 18.00-8.00

بلدية سان مينياطو
يمكن إرسال الطلب بالطرق التالية مع نسخة من بطاقة الهوية
protezionecivile@comune.san-miniato.pi.it
تسليمه إلى مكاتب البلدية التالية بعد أخذ موعد
- Anagrafe di San Miniato Basso (tel. 0571.406507/508) oppure Sportello Sociale di San
 Miniato (0571.406800) o presso le associazioni di Protezione Civile (Misericordia di San Miniato)Misericordia di San Miniato Basso - Croce Rossa di Ponte a Egola - VAB San Miniato
لجميع المعلومات اتصل:
- Servizio Protezione Civile
Piazza XX Settembre, 20 - San Miniato
 - email: protezionecivile@comune.san-miniato.pi.itاتصل على الرقم0571.406554 .

- Sportello Servizi Sociali
Loggiati San Domenico, 3 - San Miniato
- email: puntoinformativounitario.sanminiato@uslcentro.toscana.itاتصل على الرقم 0571.406800.

بلدية مونطوبولي فل دارنو
يمكن إرسال الطلب بالطرق التالية مع نسخة من بطاقة الهوية
info@comune.montopoli.pi.it
بالفاكس على الرقم- 0571466327 :
للحصول على معلومات اتصل باألرقام التالية 0571449835 - 0571449836 - 0571449801 :من  08.30إلى  13.00من االثنين إلى
الجمعة

