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 جئینلال المساعدة لتقدیممخصص  )1	Roma	ASL( 1	المحلیّة روماصحیّة ؤسسة اللمتابع ل إقلیمیة قیمة ذات صحي ھیكل یعتبر
 من ،میًاتنظی نموذًجا ستخدمی أنھ حیث ؛حمایتھم أجل من تعمل التي للمؤسسات مرجعیة نقطةكونھ  إلى باإلضافةطالبین اللّجوء و

 حیةص دماتخ الوقت نفس في تتطلب التي المعقدة الصحیة االحتیاجات تلبیة على رقاد المتكاملة، المساعدة مسارات خالل
	.	االجتماعیة الحمایة وإجراءات

	
) لخإ قسري، زواج أو جنسیة أو دینیة أو سیاسیة ألغراض( دالمتعمّ  والعنف والتعذیب الحرب ضحایا لرعایة خاص اھتمام یولى

	.األنثویة	التناسلیة األعضاء وتشویھ الجنسي االعتداءضحایا لكذلك 
	

من ممّولة  مشاریع من خاللو روما، مال رأس ،Astalli سطلّيأ مركز قبل من مركزال في والثقافیة اللغویة الوساطة ضمان یتم
	.إقلیمیةى اخرو FAMI صنادیق طرف

 
 المعاناة مع بتتناس والثقافات األبعاد ومتعددة التخصصات متعددةفردیة  ودعم رعایة برامج إنشاء إلى المساعدة استراتیجیة تستند
	.المتخصصة والمساعدة األساسیة الطبیة المساعدة بین التكاملى الو الجئینل واالجتماعیة والعقلیة البدنیة

	
؛ التولید يفئیات اخصاو اجتماعیین وأخصائیین وممرضین نفسیین وعلماء نفسیین وأطباء أطباء من الدائمون الموظفون یتألف

عناصر  إلى باإلضافة ،أسطلّي مركزمن طرف  اَخرونو األولیة والرعایةصحي الوطني ف النظام الم من ھم معینین من طرھمن
	. عالي في موضوع اللّجوء اختصاصذات  ھذا األخیر من
	

 حددةم تدریبیة دورة في بشكل خاصو التخصصات، مختلف في التخرج بعد داخلي تدریب إجراء الممكن نم samifo زكمر في
	.العام الطب في
	

	. 17:00	 إلى		09:00	ةالساع من	الجمعة إلى االثنین منكل األیام  SAMIFO مركز یفتح
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 :التالیة نشطةاأل إلى الخدمة تقسیم یتم
 

 األماميالمكتب 	- يصحال و االجتماعي والتوجیھ االستقبال مكتب
 

 الخلفي المكتب - خصوصیةال من المزید تتطلب التي الدقیقة طلباتلل ستماعاال مساحة
 
 البنغالیة، ا،البامبار العربیة، األمھریة،: التالیة للغاتفیما یتعلق با(مترجمین متواجدین بشكل ثابت) الوساطة اللغویة  دمةخ

 ،بوالرلا ،بجینال الباشتو، المندنغیة، اإلنجلیزیة، الھندیة، الفرنسیة، الفارسیة، دجولة،ال الضري، الكردیة، الصینیة،
	.الولوف األوردیة، ،التغرینیة االسبانیة، ،ةالصورنی ،الصوننكیة الصومالیة،

 
 .االتصالدمة خاألخرى متاحة من قبل  للغاتا فیما یخص اللغویة الوساطة

 
	العام الطب عیادة
	النفسي الطب عیادة
	النفس علم عیادة

	الشرعي الطبدة عیا
	والتولید النساء أمراض عیادة
 العظام جراحة عیادة

 
	االجتماعیة الخدمة

 
	

	للجمیع  متاح العام والطب األمامي المكتب إلى الوصول
 ءلإلصغا بمساحة في كل الحاالت واالحتفاظتخصیص مع  ،مواعید مسبقاال یتوجب حجز المتخصصة فحوصاتبالیام للق

	.الملحة للحاالت واالستجابة
	


