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বাধ াতামূলক অভিবাসীধের স্বাস্থ্য ককন্দ্র 

UOSD অভিবাসী স্বাস্থ্য 
(আন্তঃ কেলা মান) 
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বাধ াতামূলক অভিবাসীধের স্বাস্থ্য ককন্দ্র 

Tel – fax: 067730.7555/6 

আসন: Via Luzzatti, 8 
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আ�ভলক স্বাস্থ্য কাঠাধমা ASL Roma1 

বা যতামূধলাক অভিবাসীধের সহায়তার েযন ASL Roma 1 একটি সংগঠন ততরী 
কধরধেন. 

এখাধন স্বাস্থ্স্থ্য সসবা এবং এর পাশাপভশ সব ধরস্থ্ন জঠিল সমসযার সমাধাস্থ্ন 

বযবঞ্চা কধর থাধকন .  

 

কবশী মধনাধযাগ কেওয়া হয়, যারা যুদ্ধ ভনযাতন এবং ইছাকৃত সভ ংতার (রাজননক, 
ধমীয, ভলঙ্গ, সজারপূবক, ভবস্থ্য ইতযাভদ. 
 
সযৌন ভনযাতন এবং মভ লা সযৌনাঙ্গ ভবভছছ (MGF) এর ভশকাস্থ্রর যস্থ্ের জনয ভবস্থ্শষ 
মস্থ্নাস্থ্যাগ প্রদান করা  য. 
 
Centro Astalli, Roma Capitale আ�ভলক ত ভবল প্রকলপ্র FAMI e Regionali 
িাষাগত্ মধয�ার বযাব�া সরস্থ্েস্থ্ছ কাজ করার জযন. 
 
ভিভি্ৎসা সদওযা  য. এবং ভবস্থ্শষজ্ঞস্থ্দর মাধযস্থ্ম উপযুত্ত ভিভকৎসা পাবার সব বযব�া 
কস্থ্র থাস্থ্কন. 
  

প্রাথভমক  কসবা, স্বাস্থ্য কসবা এবং astalli সকন্দ্র এোন সথস্থ্ক আশা ডাত্তার, 
মস্থ্নাভবজ্ঞানী, নাস, সামাভজক কমী, ধাএী, আতযত্ত ভবস্থ্শষ এসাইলাম অপাস্থ্রটরস্থ্দর ভনস্থ্য 
এই ছাভমস্থ্ া কাজ কস্থ্র 
 
োভমধ াধত ভবভিনন ভবিাধগর সপাস্ট স্নাতস্থ্কর ইন্টাননশীপ িালাস্থ্না সমিব ভবস্থ্শষ কস্থ্র 
ডাত্তাভর সকাসস্থ্রর প্রভশ�ণ কারা যায. 
 
োভমধ া  কসামবার কথধক শুক্রবার সময ৯ সথস্থ্ক ৫ টা.  
 
 

ফ্রনট অভ ধস আধে সামাভেক স্বাস্থ্য ও পরামশ কেওয়া হয় 
কবক অভ স আধে কযখাধন পধগাপনীয়তা রহ্মা করা হয় এবং অনুধরা  কশানা হয়  
িাষার েনয িাষা গত ম যত্তসহতার কসবা কেওয়া হয়, কযমনন:  ারভে, ড াভর, 
ভতঘৃন,নআমহারৃক,ঔল ,বামবারা,েলুা,মানভডনগা,ধপালার,ভপভেন,আরভব,ইংভলশ,ফ্রানস,ধোমা
ভলয়া,উরধো,পাসধঠা,চাইভনে,বাংলা,ধকৌরধ ৌ কোরাভন,ইেধপভনে  
সা ারণ ভচভকৎসা ভিভনক  
মানভসক ভিভনক (মধনাভবজ্ঞান ভিভনক, আইনগত ভিভনক, স্ত্রীধরাগভবেযা এবং  াত্রীভবেযা 
ভিভনক, - এাখাধন সব কমধয়রা কাে কধর) 
অভস্থ্র ভচভকত্সা সােজ াভর ভিভনক 
সামাভেক কসবা 
সাভমধ ার ফ্রনট অভ ধস এবং সা ারণ ভচভকৎসা সরাসভর যাওয়া য়ায় ভবধশষজ্ঞ ভিভেট 
েনয আধগ কথধক পাভমসন ভনধত হয়. ভকণ্ড েধরাভর ভবষয় প্রা াণ কেওয়া হয়. 
 
 

 
 
 
 

 

                                                                    

 

এখাধন কসবা কাযকলাপ  ও ভনমনভলভখত লইন ভবিত্ত করা হয়: 
UOSD েভয়ধত্ত আধেন ডাত্তর Santone Giancarlo 


