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 ਭੂਵਮਕਾ 
 

 
 

ਇਟਲੀ  ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈਡਬ ਿੱ ਕ ਉਨਹ ਾਂ  ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ 

ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਖੇਤਰ ਹਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਦਸੰਬਰ, 2017 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 151,791 ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿ ਲੋਕ ਬਿੁ ਹਗਣਤੀ ਹਵਿੱ ਚ 

ਿਨ। ਇਿ ਿੈਂਡਬੁਿੱ ਕ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ 

ਲਈ ਲਾਿੇਵੰਦ ਹਸਿੱ ਿ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

 
ਇਿ ਿੈਂਡਬੁਿੱ ਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਸਿਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਇਿੱਕਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਹਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

ਇਸ ਅੰਦਰ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਥਤੀਆਂ  ਹਜਵੇਂ  ਹਕ; ਹਸਿਤ,  ਹਸਿੱ ਹਖਆ,  

ਿਾਉਹਸੰਗ, ਹਰਿਾਇਸ਼, ਪਹਰਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਆਹਦ ਨੰੂ ਤਰਜੀਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਹਨਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ  

ਹਕਵੇਂ ਪਿੰੁਹਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬਾਰੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ 

ਨਾਲ ਿੀ ਇਸ ਿੈਂਡਬੁਿੱ ਕ  ਹਵਿੱ ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹਨਯਹਮਤਿੱਤਾ ਵਰਗ ੇਿੋਰ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤਿੱਕ ਪਿੰੁਚ ਕਰਨ  ਦੀ 

ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

 
ਇਿ ਿੈਂਡਬੁਿੱ ਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ ) ਦੁਆਰਾ ਆਈ.ਐਲ.ਓ ਨੰੂ ਹਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਪਰੋਜੈਕਟ, ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ - ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਵਾਗਮਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ, ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਹਸ਼ਤ   

ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ.ਡੀ (ICMPD) ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਸਿ-ਡੈਲੀਗੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਿੈ । 

 
ਇਿ ਿੈਂਡਬੁਿੱ ਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। 
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 1. ਬ ਵਨਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ (Documenti Di Base)  

ਇਟਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਿਰ ਰੋਜ ਆਪਣੇ ਬੁਹਨਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਹਵਿੱ ਚ ਰਖਣਾ ਲਾਜਮੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ: 

 

ਇਨਹ ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਹਵਿੱਚ ਸੁਰਿੱ ਹਖਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਇਿ ਗਿੱਲ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ ਹਬਨਾਂ ਤੁਿਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਿਾਡ ੇ

ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ। ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਹਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ 

ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਿਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜਬੇ ਹਵਿੱ ਚ ਿੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਹਕਸੇ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ/ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਹਕਸ ੇ

ਿੋਰ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਹਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

ਜੇਕਰ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਜਬਰਨ ਤੁਿਾਡ ੇਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱ ਖ ਹਰਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ 

ਇਸ ਮਸਲੇ ਹਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਪਰਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਕਸ ੇਵੀ ਸਥਾਨਕ ਓਰੀਐਟੇਂਸ਼ਨ ਸਹਰਹਵਸਜ ‘ਤੇ 
ਮੁਿਤ 

ਹਵਿੱ ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿੱ ਭ ਸਕਦ ੇਿੋ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਬੁਕਲੇਟ ਦੇ ਅਹਿਆਇ 9 ਨੰੂ 

ਵੇਖੋ। 

 
 1.1 ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਇਟਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ  

A) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਿਮਟ (Permesso di Soggiorno), ਜਾਾਂ ਰਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਿ ’ਤੇ ਯੂਿੋਪੀਅਨ 

ਯੂਨੀਅਨ ਰਿਿੱਚ ਲੰਮੀ-ਅਿਧੀ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਿਮਟ (Permesso di Soggiorno UE 

per Soggiornanti di Lungo Periodo (ex Carta di Soggiorno) 

B) ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਿ (Carta di Identità) 

C) ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਸਰਕਉਿਟੀ ਨੰਬਿ ਿਾਲਾ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਿਡ, ਰਜਸ ਨੰੂ ਰਿਸਕਲ ਕੋਡ (Tessera 

Sanitaria e Codice Fiscale) ਿੀ ਰਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 
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ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਹਨਹਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ 

 
 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਮੌਸਮੀ (ਸੀਜਨਲ) ਵਰਕਰ ਦ ੇਤੌਰ’ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਿੋ ਅਤੇ ਵੀਜਾ ਖ਼ਤਮ ਿੋ ਜਾਣ 
ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਿੱ ਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਟਲੀ ਵਾਪਸ 
ਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਣ ਅਹਿਕਾਰ ਿੈ। 
 
ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਪਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਿ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਿੋਵੇਗਾ  
ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਆਰਥਕ ਸਾਿਨ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਕੰਮ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਇਤਾਲਵੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ 
ਦ ੇਨਾਗਹਰਕਾਂ ਲਈ ਹਰਜਰਵ ਨਿੀਂ ਿੈ।  
 
1.2 ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਇਟਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆ ਰਹ ੇਹੋ  
ਪੜਹਾਈ ਵੀਜਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ: 

1 ਕੋਰਸ/ਹਡਗਰੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿੀ ਸਬੂਤ 
2 ਹਨਰਭਰਤਾ ਲਈ ਹਨਿੱਜੀ ਆਰਹਥਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦ ੇਤੌਰ ’ਤ ੇ5750 ਯੂਰੋ/ਸਾਲ (2018) 

(ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ) 
3 ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸਪਤਾਲ ਹਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ 
4 ਹਰਿਾਇਸ਼ - ਿੋਟਲ ਜਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਹਰਕ ਜਾਂ ਹਨਯਮਤ ਹਨਵਾਸੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇ-ਯੋਗਤਾ 
5 ਆਪਣ ੇਪਿੰੁਚਣ ਦੇ 8 ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦ ੇਪਰਹਮਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਿਟ (Passaporto) ਨਾਲ ਜੁਰਿਆ ਸਹੀ ਐਾਂਟਿੀ ਿੀਜਾ (VISTO di 

INGRESSO) 

2. ਰਨਿੱ ਜੀ ਬੁਲਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ  ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਬੁਲਾਿਾ (Chiamata Nominativa) 

ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਿ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਟਲੀ ਰਿਿੱਚ ਬਤੌਿ ਿਜੁਗਾਿ ਦੇ ਿਾਅਦੇ ਦੇ ਿਪੂ ਰਿਿੱਚ ਇਸ ਨੰੂ 

ਪਰਹਲਾਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਰਿਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਕਉਾਂਰਕ  ਤੁਸੀ ਾਂ ਪਿਿਾਸੀ ਕਾਰਮਆਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ੇ

ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ (Decreto Flussi) ਅਨੁਸਾਿ ਹੀ ਇਟਲੀ ਰਿਿੱਚ ਆ ਿਹ ੇਹੋ। 

3. ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 8 ਕਾਿੋਬਾਿੀ ਰਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਹੀ ਕੰਮ ਿਾਸਤ ੇਠਰਹਿਣ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਬਾਿੇ 

ਅਿਜੀ ਦੇਣਾ ਜਿਿੂੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਰਵਾਰਕ ਜੀਅ ਦ ੇਤੌਰ ’ਤ ੇਇਟਲੀ ਆ ਰਿੇ ਿੋ ਤਾਂ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਭਾਗ 1.10 ਦੇਖੋ 
 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਕ ਪਰਮਾਣਕ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਹਮਟ 

(Permesso di Soggiorno) ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ; ਕੰਮ ਪਰਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਐਟਂਰੀ ਵੀਜਾ ਕਾਿੀ ਨਿੀਂ 

ਿੰੁਦਾ। 
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ਤੁਿਾਡਾ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ Prefettura UTG (ਪ੍ਫੈਕਚਰ) ਹਵਿੱ ਚ ਹਲਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

ਇਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣੇ ਯੂਨੀਿਾਈਡ ਡੈਸਕ (Sportello Unico per l’Immigrazione) ’ਤੇ 

ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਹਮਟ (Permesso di Soggiorno) ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਬਾਕੀ ਪਰਹਕਹਰਆ 

ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਖਾਨੇ ਹਵਿੱ ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

 

  1.3 ਇੰਨਟੇਗਰੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੇਂਟ (Accordo Di Integrazione)  

ਇਟਲੀ  ਹਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲੀ ਐਟਂਰੀ ਸਮੇਂ  ਤੁਿਾਨੰੂ Prefettura-UTG  ਹਵਿੱ ਚ ਇੰਨਟੇਗਰੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੇਂਟ (Accordo 

Di Integrazione) ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਤੁਿਾਡੇ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਹਮਟ (Permesso di Soggiorno) ਨੰੂ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿੱ ਟੋ- 

ਘਿੱ ਟ 30 ਕਰੈਹਡਟ ਪਰਪਾਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

ਪਹਰਵਾਰਕ ਇਕਿੱਠਤਾ, ਇਤਾਲਵੀ ਨਾਹਗਰਕਤਾ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਿੱਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਰਹਮਟ ਨੰੂ ਪਰਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਰੈਹਡਟ ਜਰੂਰੀ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਕਰੈਹਡਟ ਇਿ ਵੀ ਪਰਮਾਹਣਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਤੁਸੀ ਇਨਹ ਾਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਦੇ ਿੋ। 

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ  

ਪਰਿਮਟ ਦਾ 

ਨਵੀਕਿਨ 

ਪੋਸਟ ਆਰਿਸ 

ਰਿਖ ੇ

 

ਐਟਂਿੀ ਵੀਜਾ 

ਰਿਦੇਸ਼ ਰਿਿੱਚ 

ਇਤਾਲਿੀ 

ਦਤੂਾਿਾਸਾਾਂ ‘ਤੇ 

ਈਯੂ-ਲੰਬੇ 

ਰਿਹਾਇਸੀ 

ਪਰਿਮਟ 

ਪੋਸਟ ਆਰਿਸ 

ਰਿਖੇ 

ਰਿਹਾਇਸ ਦਾ 

ਰਪਹਲਾ ਪਰਿਮੱਟ 

ਅਤੇ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ 

ਐਗਿੀਮੈਂਟ 

Prefettura-

UTG ਤੇ 
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ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ (Accordo Di Integrazione) ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ 16 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਰੈਹਡਟ ਹਮਲਦੇ ਿਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮੁਿਤ ਕਲਾਸਾਂ, ਸਹਭਆਚਾਰਕ  ਕੋਰਸ, 

ਪਹਬਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਵਹਭੰਨ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਿੀਂ ਵੀ  ਕਰੈਹਡਟ  ਪਰਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿੋ। ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਇਕ ਜਨਰਲ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ  ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ  ਤੁਿਾਨੰੂ 4 ਕਰੈਹਡਟ ਪਰਾਪਤ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। 
 

  1.4  ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਵਮਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (Renewal of Permesso di Soggiorno)  

ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਹਗਰਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਵਮਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਵਨਵਾਸ ਸਥਾਨ 

ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ ਲਸ ਵਵਭਾਗ  (Questura) ਕੋਲ ਿੇਠਾਂ ਹਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਮਤੀਆਂ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜੀ 

ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ: 
 

ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਿੋਏ 60 ਹਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਸਮਾਂ ਿੋ ਚੁਿੱ ਹਕਆ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 

ਲਈ ਅਰਜੀ ਨਿੀਂ ਹਦਿੱਤੀ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਹਜਿੀ  

ਸਹਥਤੀ ਹਵਿੱ ਚ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਵਕੀਲ, ਜ ੋ ਤੁਿਾਡੇ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਹਮਟ ਦੇ 

ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਅਸਿਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 

ਿੋਟੋ:  ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਿਮਟ 

(Permesso di 

Soggiorno) 

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਰਮਆਦ ਰਕਸੇ ਿੀ ਸਰਿਤੀ ਰਿਿੱਚ ਿਿੱਧ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ: 

1. ਿਪਾਿ ਅਤੇ ਸੈਿ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਰਤੰਨ ਮਹੀਨੇ; 

2. ਅਰਧਐਨ ਜਾਾਂ ਨੌਕਿੀ ਦੀ ਰਸਖਲਾਈ ਦੇ ਕੋਿਸ ਲਈ 

ਇਿੱਕ ਸਾਲ। ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਦੇ ਕੋਿਸ ਲਈ 

ਰਿਰਦਆਿਿੀਆਾਂ ਦੇ ਪਰਿਮਟ ਨੰੂ ਸਾਲਾਨਾ ਿੀਰਨਉ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ 

3. ਸੁਤੰਤਿ ਕੰਮ, ਸਿਾਈ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਾਂ ਪਰਿਿਾਿਕ ਇਕਿੱਠ 

ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ; 

• ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਿਣਾਾਂ ਕਿਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਰਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 

ਦੇ 90 ਰਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ, 

• ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਿਿਕ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਰਮਆਦ ਤੋਂ 60 ਰਦਨ ਪਰਹਲਾਾਂ, 

• ਬਾਕੀ ਸਾਿੇ ਿਿਗਾਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਰਮਆਦ ਤੋਂ 30 ਰਦਨ ਪਰਹਲਾਾਂ। 
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ਪੁਹਲਸ (Questura) ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਦਿਤਰ ਹਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ Permesso di Soggiorno ਨੰੂ ਹਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਹਨਊ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕਦਾ 

ਿੈ। 

 

 1.5 ਪੋਸਟ ਆਵਿਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਵਮਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ  

(Renewing the Permesso di Soggiorno at the post office) 
 

ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਹਮਟ (Permesso di Soggiorno) ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਪੋਸਟ 

ਆਹਿਸਾਂ ਹਵਿੱ ਚ  ਹਕਿੱ ਟ  ਉਪਲਿੱ ਬਿ ਿੈ। ਇਸ ਹਕਿੱ ਟ  ਦੀ ਕੀਮਤ €30, ਨਾਲ ਿੀ €16 

ਦੀਆਂ ਹਟਕਟਾਂ (Marca da Bollo) ਅਤੇ €34-60 ਹਪਰੰ ਹਟੰਗ  ਖ਼ਰਚਾ ਿੋ ਸਕਦਾ 

ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਕਾਗਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦ ਪੂਰੀ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਿੋ, ਲੇਹਕਨ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਹਮਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 

ਇਿੱ ਕ ਸਥਾਨਕ ਓਰੀਐਨਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਵਸ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਪਾਤ ਕਰਨਾ ਹਬਿਤਰ  

ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

ਤੁਿਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੈਦ ਹਪਿੱਠਭੂਮੀ (ਬੈਿੱਕਗਰਾਉਂਡ) ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ-
ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (ਿੋਟੋ) ਿੋਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ, ਹਜਸ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਪਰਹਮਟ ਨਾਲ ਜੋਹੜਆ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  
 
 

 

ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਹਕਹਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਫੰਗਰਹਪਰੰ ਟ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਹਮਟ Permesso 

ਪਰਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬ ੇਦੇ ਪੁਹਲਸ ਦਿਤਰ (Questura) ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਿਤਰ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਰਹਜਸਟਰ ਬੁਲਾਵਾ-

ਪਿੱਤਰ ਪਰਪਾਤ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

ਤੁਿਾਡੇ ਪਰਹਮਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਿਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ : 
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 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣ ੇਠਹਿਰਨ ਦ ੇਛ ੇਮਿੀਹਨਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦ ੇ
ਪਰਹਮਟ ਦੀ ਵੈਿਤਾ ਦੀ ਅਿੱ ਿੀ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਹਮਆਦ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਹਵਿੱ ਚ,ਹਕਸੇ ਵੀ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ 
ਪਾਉਂਦੇ ਿੋ 

 ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਿੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਿੋ  
 ਰੁਜਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਿਸਤਾਖ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਹਨਰਭਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਹਰਿਾਇਸ਼, 

ਸੈ਼ਨਗੈਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਹਰਪੋਰਹਟੰਗ ਆਹਦ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ 
ਅਸਿਲ ਿੋਣ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ 

 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਮੌਸਮੀ ਵਰਕਰ ਦ ੇਤੌਰ ’ਤ ੇ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਿੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਪਛਲੇ ਸਾਲ ਹਜਸ 
ਮਾਲਕ ਅਿੀਨ ਜਾਂ ਜਗਹਾ ਕੰਮ ਲਈ ਅਹਿਕਾਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਿੀ ਅਰਜੀ ਦ ੇਸਕਦੇ ਿੋ। 
ਅਹਜਿੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮੰਗ/ਇਜਾਜਤ ਨੰੂ ਠੀਕ ਮੰਹਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਰਕਰ ਇਿ ਹਦਖਾ ਸਕਦੇ ਿੋਣ 
ਹਕ ਉਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਤੇ ਦ ੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇਟਲੀ ਆਏ ਿਨ ਤਾਂ ਅਹਜਿੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਿੱ ਚ 
ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਹਤੰਨ ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ ਮੌਸਮੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਹਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਅਹਜਿੇ ਮੰਤਵ 
ਲਈ, ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਹਰਕਾਂ ਨੰੂ ਲੰਮੀ ਹਮਆਦ (ਹਤੰਨ ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ) ਦਾ ਵੀਜਾ ਦ ੇਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੇਂ 
ਦ ੇਅੰਤ ਹਵਿੱ ਚ, ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਿੀ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਇਿ ਸਾਬਤ ਕਰ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ 
ਹਕ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਹਤੰਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਹਮਲ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਖਰੜਾ 
ਹਤਆਰ ਕਰ ਹਲਿੱ ਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀਜਾ ਦ ੇ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਮੌਸਮੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਆਹਿਕਾਹਰਕ ਆਦੇਸ਼ ਿੋਣ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ, ਲੰਮੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਪਰਹਮਟ ਦ ੇ ਮੁਿੱ ਖ ਲਾਭਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਹਵਿੱ ਚ, ਮੌਸਮੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੈ।  
 
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਮੌਸਮੀ ਵਰਕਰ ਦ ੇ ਤੌਰ ’ਤ ੇ ਹਤੰਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 
ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਖਰੇ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਿੈ।   
ਮੌਸਮੀ ਵਰਕਰ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 3 ਮਿੀਹਨਆਂ ਲਈ ਹਨਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤ ੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਉਿ ਲੋਕ ਕੋਟਾ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ, 
ਹਨਵਾਸ ਪਰਹਮਟ ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਹਮਟ ਹਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਿਨ। 
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1.6 ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਰਹਮਟ (Permesso di Soggiorno) ਦੁਆਰਾ ਤੁਿਾਨੰੂ ਜੋ ਅਹਿਕਾਰ ਪਰਪਾਤ ਿਨ, ਉਿ 
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਨ: 

 ਰੁਜਗਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉ ਲਈ ਆਪਣ ੇਬਾਰੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ (ਰਹਜਊਮ)ੇ 
ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ 

 ਨੈਸ਼ਨਲ ਿੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹਸਸਟਮ ਜਾਂ ਐਸ.ਐਿੱਸ.ਐਿੱਨ ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ 
 ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਆਈ.ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ ਿਾਰ ਸੋਸ਼ਲ 

ਵੈਲਿੇਅਰ) ਹਵਿੱ ਚ ਰਹਜਸਟਰ ਕਰਨਾ 
 ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਆਈ.ਐਨ.ਏ.ਆਈ.ਐਲ (ਵਰਕਪਲੇਸ 'ਤ ੇਇਨਜਰੀ ਲਈ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਹਵਿੱ ਚ ਰਹਜਸਟਰ ਕਰਨਾ 
 ਹਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਿੋ ਉਸ ਨਗਰਪਾਹਲਕਾ ਦੀ ਰਹਜਸਟਰੀ ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ 
 ਪਬਹਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਬਿੱ ਹਚਆਂ (ਨਾਬਾਲਗ) ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ 
 ਹਕਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ 
 ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ 

 

   1.7 ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਲਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਵਮਟ  

(Permesso di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo 

Permesso di Soggiorno) 

 
ਇਿ ਇਕ ਆਮ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਹਮਟ (Permesso di Soggiorno) ਤੋਂ ਹਬਿਤਰ  ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਹਕਉਂ ਹਕ ਇਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਦਸਤਾਵੇਜ ਰੀਹਨਊ (Rinnovare) ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ, ਪਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਲੰਬੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਹਮਟ ਨੰੂ 
ਅਪਡੇਟ (Aggiornare) ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਪਾਤ ਰਾਿੀਂ ਤੁਸੀਂ ਿੋਰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੌਹਕਆਂ 
ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਿੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
 
 

 

3. ਰੁਜਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਹਵਿੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ 

ਦਸਤਾਵੇਜ 

4.ਢੁਕਵੀਂ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਿੋਵੇ 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/english-punjabi/%E0%A8%B0%E0%A9%88%E0%A8%9C%E0%A8%BC%E0%A8%BF%E0%A8%8A%E0%A8%AE%E0%A9%87/%E0%A8%B0%E0%A9%88%E0%A8%9C%E0%A8%BC%E0%A8%BF%E0%A8%8A%E0%A8%AE%E0%A9%87-meaning-in-punjabi
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5. ਇਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਹਣਤ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 

ਹਕਸੇ ਆਮ Permesso di Soggiorno ’ਤੇ ਪਰਪਾਤ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹਮਤੀ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਿਾਨੰੂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ 

ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਲੰਮੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਹਮਟ (Permesso di Soggiorno UE di 

LungoPeriodo) ਉੱਤੇ “Illimitato” ਸ਼ਬਦ ਹਮਲੇਗਾ , ਹਜਸ  ਦਾ ਅਰਥ “ਅਸੀਮਤ” ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

 

    

 

2.  
ਹਨਰਭਰ ਹਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਤਾਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਪਹਰਵਾਰਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ| 
 
 

ਿੋਟੋ: ਯੂਿੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਲੰਮੀ-ਅਿਧੀ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਿਮਟ (Permesso di 

Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo) 

 

ਇਸ ਪਰਿਮਟ ਨੰੂ ਪ੍ਪਾਤ ਕਿਨ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਰਦਿੱਤ ੇਰਿਕਲਪਾਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਿੀ ਕਿਨੀ ਜਿਿੂੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: 

1. ਇਟਲੀ ਰਿਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਾਂ ਤਿੱਕ 

ਰਨਯਰਮਤ ਰਸਿਤੀ ਰਿਿੱਚ ਰਿਹਣਾ, 

2. ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਈ ਦਆੁਿਾ 
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1 .8   ਜ ੇਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਹਣ ਲਈ ਕਈੋ ਵੇਵਲਡ ਪਰਵਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ  

(Permesso di Soggiorno) 
 
ਵੇਹਲਡ ਪਰਹਮਟ ਦਾ(Permesso di Soggiorno)ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੁਿਾਡੇ ਹਨਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤ ੇ
ਹਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਭਾਗ 4.1 ਨੰੂ ਦੇਖੋ 
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੇਹਲਡ ਪਰਹਮਟ (Permesso di Soggiorno) ਨਾ ਿੋਵ ੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 

ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਅਹਨਯਹਮਤ ਪਰਵਾਸੀ (Migrante Irregolare) ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਹਸਰ ਆਪਣਾ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਹਮਟ ਰੀਹਨਊ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਿੋਵ ੇਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਿ ਪਰਹਮਟ ਨਾ ਬਣਵਾਇਆ ਿੋਵ।ੇ
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ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਾਨੰੂਨ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜੀ/ਅਹਨਯਹਮਤ ਪਰਵਾਸੀ ਦ ੇਹਨਯਮਤਕਰਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨਿੀਂ ਹਦੰਦੇ ਿਨ। 
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਹਮਟ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਜਾਂ ਹਮਆਦ ਮੁਿੱ ਕ ਚੁਿੱ ਕ ੇਪਰਹਮਟ ਦ ੇਨਾਲ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ 
ਦਾਖ਼ਲ ਿੰੁਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਹਜਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਿਜਾਰ 
ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸਦਾ ਹਸਰਿ ਇਕ-ੋਇਕ ਿਿੱਲ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਸਹਥਤੀ 
ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਨਵਾਸ ਪਰਹਮਟ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ 7-30 ਹਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਿਰ 
ਕਿੱ ਢਣ ਦਾ ਿਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕਿੱ ਢਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿੀ 
ਕੇਂਦਰ ਸੀ.ਆਈ.ਈ (CIE) ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ.ਆਈ.ਈ ਦ ੇਦਿਤਰ ਹਵਿੱ ਚ ਿੰੁਦ ੇ
ਿੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਤਾਲਵੀ ਅਹਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ/ਨਾਹਗਰਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੁਿਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਹਗਰਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਹਦੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ 
ਇਤਾਲਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਾਪਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਿਾਜ ਹਵਿੱ ਚ ਹਬਠਾਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ 
ਇਿ ਮਨਾਿੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਟ (ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਆਰਡੀਨਾਰੀਓ) ਜਾਂ ਪਹਰਵਾਰਕ ਕਾਰਣਾਂ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਿਤ ਿੈ ਤਾਂ ਿਰਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਿੋਣ ਤੋਂ 60 ਹਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਰਸ਼ਾਸਹਨਕ 
ਹਟਰਹਬਊਨਲ (ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਐਮਂੀਨਸਟਰੇਟੀਵੋ ਰੀਜਨਲਸ –ਟੀ.ਏ.ਆਰ) ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਿਾਈਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 90 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ decreto di espulsione ਹਦਿੱਤਾ  

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛਿੱ ਡਣ ਲਈ ਹਕਿਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਛਿੱ ਡਣ ਹਵਿੱ ਚ ਅਸਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੈਦ ਵੀ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

 

 1.9  ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵ-ੈਇਿੱ ਛਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ  
(Rimpatrio Assistito nel tuo Paese di Origine) 

 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਹਮਟ (Permesso di Soggiorno) ਪਰਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਥਤੀ 

ਹਵਿੱ ਚ ਨਿੀਂ ਿੋ ਤਾਂ ਅਹਜਿੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਓਰੀਐਟਂੇਸ਼ਨ ਸਵਰਵਵਸਜ਼ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇਿੱਛਤ ਵਾਪਸੀ 

ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਪਾਤ ਪਰੋਗਰਾਮ (Rimpatrio Assistito) ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਸਵ-ੈ
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ਇਿੱਛਤ ਵਾਪਸੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਪਾਤ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਿਾਇਤਾ (ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰਾ), ਯਾਤਰਾ ਪਰਬੰਿ ਲਈ 

ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

 
ਸਵੈ-ਇਿੱਛਤ  ਵਾਪਸੀ  ਪਰੋਗਰਾਮ  ਬਾਰੇ   ਹਜਆਦਾ   ਜਾਣਕਾਰੀ   ਲਈ   ਤੁਸੀਂ   www.italy.iom.int ਤੋਂ 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਿਾਰ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਓ.ਐਮ) ਦੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦਿਤਰ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਪਾਤ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੋਨ ਨੰਬਰ: 06 44 16 091/222 ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਿੋ। 

 

   1.10 ਅਗਰ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਵਲਆਉਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦ ੇਹੋ  

(If you want to bring your family members) 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਰਮਾਣਤ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  
ਪਰਹਮਟ ਿੈ, ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹਜਿੀ ਜਗਹਾ ਿੈ ਹਜਿੱ ਥੇ ਤੁਿਾਡਾ ਪਹਰਵਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਿੋਵ।ੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਤੁਿਾਡ ੇ
ਕੋਲ ਪਹਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹਨਰਿਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਲਘੂਤਮ 
ਆਮਦਨੀ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਹਮਟ ਦੀ ਮੰਗ (Permesso di 
Soggiorno per Ricongiungimento Familiare) ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

The Ricongiungimento Familiare ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ, ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਹਚਆਂ, ਤੁਿਾਡੇ ਮਲੂ ਦੇਸ਼ 

ਹਵਿੱ ਚ ਹਬਨਾਂ ਪਹਰਵਾਰਕ ਸਿਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਬਜੁਰਗ ਮਾਹਪਆਂ ਨੰੂ ਇਟਲੀ ਹਲਆਉਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। 

ਮ ੜ੍-ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (Ricongiungimento) ਦੀ ਪਰਹਕਹਰਆ Sportello Unico per 

l’Immigrazione at Prefettura-UTG ਨੰੂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਪੈਂਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਿ ਬਿੁਤ 

ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਪਰਹਕਹਰਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਓਰੀਐਟੇਂਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ 

ਲੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

ਪਹਰਵਾਰਕ ਵੀਜੇ ਨੰੂ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕ ੇਰਿੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਿਨ: 

 ਜੇ ਮਾਹਪਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਹਵਚ ਦੂਜੇ ਬਿੱ ਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿੋਣ; 

http://www.italy.iom.int/
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 ਭਾਰਤ ਹਵਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਿੋ ਿੋਈ ਆਮਦਨ;  

 ਸਿੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹਵਿੱ ਤੀ ਹਨਰਭਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਾਹਬਤ ਨਾ ਿੋਣਾ;  

 ਕੋਈ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਿੁਕਮ,  

 ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਿੋਰ ਸ਼ੇਂਗਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਹਖਆ ਲਈ ਵਾਸਤਹਵਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪਰਤੀਹਨਿਤਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੋਵੇ  

1.11 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇPermesso di Soggiorno ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਣ ਦ ੇਮਕਸਦ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ 
ਿੋ ਤਾਂ :  
ਹਜੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਿਾਡਾ ਪਰਹਮਟ ਵੈਿ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਿੋਰਨਾਂ ਗਤੀਹਵਿੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਹਮਟ  
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।  ਇਸ ਨੰੂ ਨਹਵਆਉਣ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਚਲੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਿੋ।  
 
1.11.1 ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬਦਲਣਾ  
ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਪਰਹਮਟ ਦੀ ਹਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟੇ ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਿੀ 
ਸੰਭਵ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਰੁਜਗਾਰ ਸੰਬੰਿੀ ਿਰ ਪਰਕਾਰ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਿੋਣਗੇ। ਹਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣ ੇਅਹਿਐਨ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਹਮਟ ਦੀ ਹਮਆਦ ’ਤ ੇਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ 
ਮਾਸਟਰ ਹਡਗਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰੁਜਗਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਹਜਸਟਰੀ ਹਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਹਜਸਟਰੀ ਦੀ ਹਮਆਦ 12 ਮਿੀਹਨਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ। 
 
1.11.2 ਮੌਸਮੀ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਜਾਂ ਓਪਨ-ਐਵਂਡਡ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣਾ 
ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਮੌਸਮੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਟਲੀ ਹਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਦਾ ਅਹਿਕਾਰ 
ਿੈ। ਉਿ ਮੌਸਮੀ ਵਰਕ ਹਨਵਾਸ ਪਰਹਮਟ ਨੰੂ ਉਪਲਿੱ ਬਿ ਕੋਟਾ ਦ ੇਿਰੇਮਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕਸੇ ਵੀ ਿੋਰ ਰੁਜਗਾਰ 
ਲਈ ਹਜਵੇਂ ਹਕ; ਹਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਜਾਂ ਓਪਨ-ਐਹਂਡਡ ਰੁਜਗਾਰ ਹਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਿਨ।  
 
ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮ ੇਮੌਸਮੀ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਪਰਵਮਟ ਨੰੂ, ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਵਰਕ ਵਨਵਾਸ ਪਰਵਮਟ ਹਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਨ ਸਟੌਪ ਸ਼ਾਪ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਨੰੂ  https://nullaostalavoro.interno.it ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਿੀਂ ਿੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਕੋਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਰੁਜਗਾਰ-ਹਨਵਾਸ ਪਰਹਮਟ ਲਈ 
ਅਰਜੀ ਦਾ ਿਾਰਮ  ਅਤੇ ਹਨਵਾਸ ਦ ੇਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ 
ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
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   1.12ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗ ਆ ਵਦੰਦੇ ਹੋ  

(If you lose your job) 
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਹਮਟ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਅਹਜਿੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ 

ਆਪਣ ੇਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਹਮਟ ਦੀ ਹਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਿੋਣ ਤਿੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ/ਰੈਗੂਲਰ ਹਨਵਾਸੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਿੋ । 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇਪੁਣ (ਹਰਡੰਡਸੀ) ਕਾਰਣ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਹਦੰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇ
ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 40 ਹਦਨਾਂ ਦ ੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੇਬਰ ਦਿਤਰ (centro per límpiego) ਹਵਖੇ 
ਨੌਕਰੀ ਭਾਲਣ ਵਾਹਲਆਂ ਦੀ ਰਹਜਸਟਰੀ ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਹਕ ਜਦੋਂ 
ਤੁਿਾਡਾ ਪਰਹਮਟ ਸਥਵਗਤ ਰ ਜ਼ਗਾਰ (pending employment) ਕਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 
ਰੁਜਗਾਰ ਰਹਜਸਟਰ ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
ਰਹਜਸਟਰੀ ਹਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਨੌਕਰੀ ਲਭਣ ਦੀ ਹਮਆਦ ਤਕ ਵਿੱ ਿਦਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਨੌਕਰੀ ਨਿੀਂ 
ਹਮਲਦੀ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦ ੇਪਰਹਮਟ ਦੀ ਵੈਿਤਾ ਦੀ ਹਮਆਦ ਤਿੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਸਿਾਇਤਾ ਦ ੇਰੂਪ ਹਵਿੱ ਚ 
ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦ ੇਿਿੱਕਦਾਰ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਪਰ ਇਿ ਮੌਸਮੀ ਕਾਹਮਆਂ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ। 
 
ਅਹਨਸ਼ਹਚਤ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਰਹਮਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਖਾਹਨਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਿ ਹਕਿੱ ਟ 
ਰਾਿੀਂ ਜਰੂਰ ਭਹਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ,  ਜੋ ਹਕ “Sportello Amica”( ਦੋਸਤਾਨਾ ਡੈਸਕ), ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ 
ਸਰਹਵਹਸਜ (Patronati) ਅਤੇ ਅਹਿਕਾਹਰਤ ਨਗਰ-ਪਾਹਲਕਾਵਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ।  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵੀਜਾ ਅਤੇ ਪਰਹਮਟ ਸੰਬੰਿੀ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਕਸਮ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਅਹਿਆਇ 9 ਹਵਿੱ ਚ 
ਸੂਚੀਬਿੱ ਿ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਹਥਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ| ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇ
ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹਦਖਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਹਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ 
ਿਨ ਜੋ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਨੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਵੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਿਨ।  
 
 
 

 
 

1.13  

 ਰਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਿ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਿ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ  ਪ੍ਮਾਣ ਪੱਤਿ ਅਤੇ ਹੋਿ 

ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਰਪਾਤ ਕਿਨਾ 
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(Identity Card, Certificate of Residence and other documents from the City 
Council’s Offices) 

 
ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਮਾਣ ਪਿੱਤਰ (Certificato di Residenza), ਪਹਰਵਾਰਕ ਸਹਥਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਿਤ ਪਰਮਾਣ 

ਪਿੱਤਰ (Stato di Famiglia) ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਰ (Carta di Identità) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਿਾਨੰੂ 

ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹਵਿੱ ਖੇ ਜਨਰਲ ਹਰਜਸਟਰੀ ਦਿਤਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਕੇ 

ਆਪਣ ੇਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

 
ਸਥਾਨਕ ਹਮਉਂਸੀਪਲ ਪੁਹਲਸ (Polizia Municipale, Vigili Urbani) ਦੁਆਰਾ ਤੁਿਾਡੇ ਹਨਵਾਸ ਸਥਾਨ 

ਦੀ ਫੇਰੀ (ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਣ ਲਈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਸੇ ਿੋ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਸਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿੇ ਿੋ)ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਿਾਡੀ ਆਈ.ਡੀ (Carta di Identità) ਹਰਲੀਜ ਕਰ ਹਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

 1.13.1 ਪਛਾਣ ਪਿੱ ਤਰ  

(Carta di Identità) 
ਇਿ ਨਾਹਗਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 
 

15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਜਸ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣਤ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਹਮਟ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ 

ਰਹਿ ਹਰਿਾ ਿੋਵ ੇਤਾਂ ਉਿ ਇਸ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਡਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਇਿ ਪਰਮਾਹਣਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਾਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਰਿੀ ਰਿੇ ਿੋ; ਇਸ ਲਈ, ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੜਕ 

‘ਤੇ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਪੁਹਲਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਹਮਟ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰਿੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ  

ਿੈ। 
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ਤੁਿਾਡਾ ਪਛਾਣ ਪਿੱ ਤਰ ਿੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਣਤ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇ

ਪਛਾਣ ਪਿੱ ਤਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਨੇ ’ਤੇ “Not valid to expatriate from Italy” ਹਲਿੱ ਹਖਆ ਿੋਇਆ ਵੇਖ 

ਸਕਦੇ ਿੋ, ਹਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਮਾਹਣਤ ਨਿੀਂ” ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਵਦੇਸ਼ ਜਾਣ 

ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਹਖਅਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਹਮਟ ਦੀ ਵੀ 

ਜਰੂਰਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। 

 
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਿੋਣ ਦੀ ਹਮਆਦ ਤੋਂ 6 ਮਿੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੋਮ 

ਹਵਿੱ ਚ ਹਸਥਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਹਮਲਾਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ 

ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

1.13.2 ਵਨਿੱਜੀ ਪਰਮਾਣ ਪਿੱ ਤਰ  

(Personal certificates) 
 
ਹਮਉਂਸੀਪਲਟੀ (Comune) ਦੇ Ufficio Anagrafe ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ 
ਹਰਿਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ, ਜਨਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿੀ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਆਹਦ ਸਥਾਨਕ ਦਿਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ 
ਉਪਲਬਿ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। 
 

ਸਵੈ-ਪਰਮਾਣ ਪਿੱਤਰ (Autocertificazione) ਪਹਬਲਕ ਅਥਾਿੱਹਰਟੀਜ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੇ ਸੰਬੰਿਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਰੈਗੂਲਰ 

ਪਹਬਲਕ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਿੈ। ਸਵੈ-ਪਰਮਾਣ ਇਿੱ ਕ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹਬਆਨ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ  ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ਿੋਟੋ: ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਿ (Carta di Identità) 
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ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਇਿ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿੋ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਬਆਨ ਲਈ ਆਪ ਪੂਰੀ ਹਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਿੋ ਹਕ ਸਵੈ-ਪਰਮਾਣ ਪਿੱ ਤਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ 

ਜਨਮ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਹਰਿਾਇਸ਼, ਨਾਹਗਰਕਤਾ, ਪਹਰਵਾਰਕ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬਿੱ ਹਚਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ 

ਵਹਰਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

 
ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਹਮਟ ਦ ੇਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹਜਸਟਰ, ਬਕਾਇਆ ਖਰਚ,ੇ ਰੁਜਗਾਰ ਕੇਂਦਰ 
ਹਵਿੱ ਚ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ/ਹਸਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਵੈ-ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਪਰਦਾਨ 
ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਵੈ-ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਹਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਇਿ ਵੀ 
ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿੇ ਿੋ ਉਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੀ ਿੈ।  
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ਸਵੈ-ਪਿੱਤਰ ਹਲਖਣ ਵੇਲੇ ਬਿੁਤ ਹਜਆਦਾ ਹਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ (ਪਹਬਲਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੁਿਾਡੇ 

ਹਬਆਨ ਨੰੂ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਚੈਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ); ਜਨਤਕ (ਪਹਬਲਕ) ਕੰਮਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਝੂਠਾ ਹਬਆਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ  ਨੰੂ ਹਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

 

 1.14 ਵਵਿੱ ਤੀ ਕੋਡ  

(Codice Fiscale) 
 

ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿੈਲਥ ਹਸਸਟਮ (Servizio Sanitario Nazionale 

SSN) ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰਿੱ ਹਖਆ ਲਾਭ ਲਈ ਰਹਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ 

ਹਫਸਕਲ ਕੋਡ (Codice Fiscale) ਕਾਰਡ ਿੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 
 

Prefettura-UTG ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਹਪਿਲੇ ਪਰਹਮਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਹਕਹਰਆ 

ਦੌਰਾਨ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਰੀਹਵਨਊ ਏਜੰਸੀ (Agenzia delle Entrate) ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਦਿਤਰ ਤੁਿਾਨੰੂ 

Codice Fiscale ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ Codice Fiscale ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਸਿੱ ਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ 

(Agenzia delle Entrate) ਦਿਤਰ ਹਵਿੱ ਚ ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ (ਬਾਲਗਾਂ 

ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਹਮਟ ਅਤੇ ਬਿੱ ਹਚਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਪਰਮਾਣ ਪਿੱਤਰ ਜਾਂ ਮਾਹਪਆਂ 

ਦੁਆਰਾ ਘੋਹਸ਼ਤ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਿੱ ਤਰ) ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਜਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

 

1.15 ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਈ  

(The ISEE) 
 

ਇਕਸਾਰ ਆਰਥਕ ਸਹਥਤੀ ਸੂਚਕ (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente, ISEE) ਤੁਿਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਲੇਵਲ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 
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ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲਾਜਮੀ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ ਪਰ ਕਈ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਇਿ ਲੋੜੀਂਦਾ 

ਵੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬਿੱ ਹਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੈਂਟੀਨ ’ਤੋਂ ਚੰਗੀ 

ਛੂਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪਾਸ ਲਈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਚੋਣ ਪਰਹਕਹਰਆ ਅਤੇ 

ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਲਈ। 

 
ਤੁਸੀਂ Attestazione ISEE (ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਈ) ਬਾਰੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸੀ.ਏ.ਐਿ (ਅਹਿਆਇ 9 ਦੇਖੋ) ’ਤੇ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਜ ੋ ਤੁਿਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਹਵਿੱ ਚ ‘ਮੁਿਤ ਟੈਕਸ ਸਿਾਇਤਾ’ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ 

ਸਲਾਿ ਕੇਂਦਰ ਿਨ। 
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2.  

ਸਮਾਜਕ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ (Social security)  

 
 

ਆਪਣੀ ਿਿੱਕਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਕਊਰਟੀ ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ 

(INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale) ਹਵਿੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
 

ਤੁਸੀਂ ਆਈ.ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਹਨਿੱਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਇਸ 

ਪਰਹਕਹਰਆ ਨੰੂ Estratto Conto Contributivo Previdenziale ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ 

ਇਿ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਹਕ; ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤਿੱਕ, ਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਈ 

ਤੁਿਾਡੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਿਨ? 

 
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ Estratto Conto Contributivo Previdenziale ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਸਮਿੱ ਹਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰੂ ਵਪਾਰਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 

(Sindacati) ਹਵਿੱ ਚ ਹਲਜਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਇਕ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣ ੇਬੁਹਨਆਦੀ ਅਹਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 

ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿੀਂ ਵੀ ਿੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਿ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ 

ਿਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਹਕਉਂ ਹਕ ਇਿ ਵਰਕਰਾਂ 

ਦੇ ਅਹਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਹਖਆ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

 

 2.1 ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਂਵਾ  

(Servizi Sociali) 
 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇ ਪਹਰਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਸਮਾਜਕ ਸੁਿਿੱਰਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਹੇਠ ਰਲਿੱਖੇ ਤਿੀਰਕਆਾਂ ਦਆੁਿਾ ਹਿੱਕਦਾਿ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ: 

1. ਸਮਾਜਕ ਸੁਿਿੱਰਖਆ ਦੇ ਲਾਭ (ਸੋਸ਼ਲ ਰਸਕਰਉਿਟੀ ਬੈਰਨਿਟ)- ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਿਟਾਇਿਮੈਂਟ 

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਿਜੁਗਾਿੀ ਲਾਭ) 

2. ਭਲਾਈ ਲਾਭ - ਰਸਿਲ ਇੰਨਿੈਰਲਡਟੀ ਪੈਨਸਨ, ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸਨ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਭਿੱਤਾ ਆਰਦ। 
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(Servizi Sociali) ਤਿੱਕ ਪਿੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿੋ। ਇਿ ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਹਸਟੀ ਕਾਊਂਹਸਲ ਦੇ ਦਿਤਰ (Uffici 

del Comune) ਹਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਾਇਸ਼, ਹਸਿੱ ਹਖਆ, ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ, 

ਸਮਾਜਕ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਿ ਪਰਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਿੋ। 
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 2.2ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਬੋਨਸ ਅਤ ੇਭਿੱ ਤੇ  

(Other social bonuses and allowances) 
 

2.2.1 ਲੰਮੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੇਬੀ ਬੋਨਸ 
 
ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੀ ਹਮਆਦ ਦ ੇਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਹਮਟ ਿੋਲਡਰ ਹਵਦੇਸ਼ੀਆਂ (Permesso di Soggiorno 
UE di Lungo Periodo) ਨੰੂ ਿਰ ਬਿੱਚੇ ਦ ੇਜਨਮ ਜਾਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱ ਚ ੇਲਈ “ਬੇਬੀ ਬੋਨਸ” ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤ ੇਸੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੁਿਾਡੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਿੰੁਦਾ 
ਿੈ।  
 
ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਕਊਰਟੀ ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ) ਦ ੇ
ਦਿਤਰ, ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ www.inps.it ਤੋਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਸਿਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਹਕਸੇ ਇਕ ਨਾਲ Patronati ਜਾਂ 
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਾਇਤਾ ਦਿਤਰ (ਅਹਿਆਇ 9 ਵੇਖੋ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
 

  2.2.2 ਪਵਰਵਾਰਕ  ਭਿੱ ਤਾ  

(Assegno al Nucleo Familiare, ANF) 
 

ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਿਤ ਲੋਕ ਪਹਰਵਾਰਕ ਭਿੱ ਤੇ (ANF) ਦੇ ਿਿੱਕਦਾਰ ਿਨ: ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਮਜਦੂਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ, (ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਹਮਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰਿੱ ਹਖਆ ਯੋਗਦਾਨ 

ਅਿੀਨ ਵਿੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ) Gestione separata ਆਹਦ। 

 
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਹਨਵਾਸੀ, ਹਵਦੇਸ਼ ਹਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣ ੇਪਹਰਵਾਰਕ  

ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਹਰਵਾਰਕ  ਭਿੱ ਤੇ ਦੇ ਿਿੱਕਦਾਰ ਿਨ। (ਪਹਰਵਾਰਕ ਭਿੱ ਤੇ ਦਾ ਿਿੱ ਕਦਾਰ ਿੋਣ ਲਈ ਇਟਲੀ 

ਹਵਿੱ ਚ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਜਰੂਰੀ ਨਿੀਂ) ਸਾਲ 2016-17 ਹਵਿੱ ਚ ਇਕ ਘਰ (ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ  ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 

ਉਮਰ ਦੇ ਹਤੰਨ ਹਨਰਭਰ ਬਿੱਚੇ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ISEE € 8,555.99 ਿੈ) ਦਾ ਔਸਤ ਮਾਹਸਕ ANF ਭਿੱਤਾ 

€141.30 ਸੀ। 

http://www.inps.it/
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ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹਤੰਨ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਹਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨਗਰਪਾਹਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜਰੂ ਭਿੱਤਾ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਲੰਮੀ ਹਮਆਦ ਵਾਲੇ ਹਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਨਾਗਹਰਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹਤੰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਬਿੱਚ ੇਿੋਣ 
ਅਤੇ ਹਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਸੀਹਮਤ ਸਾਿਨ ਉਪਲਬਿ ਿਨ ਨੰੂ ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਈ (ISEE) ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਆਮਦਨੀ 
ਵਜੋਂ (ਅਹਿਆਇ 9 ਵੇਖੋ) ਇਸ ਅਲਾਉਂਸ ਦ ੇਯੋਗ ਮੰਹਨਆ ਹਗਆ ਿੈ। 
 
2.2.3 ਸਰਵਾਈਵਰ/ਆਹਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਅਪਰਤਿੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ (Pensione di reversibilità) 
 

ਸਰਵਾਈਵਰ/ਆਹਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਕਉਰਟੀ ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ 

(INPS) ਦੁਆਰਾ ਹਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਿੈ; ਜੋ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ  ਨੰੂ ਹਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਹਜਸ  ਦੇ 

ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।  

 

ਪਹਰਵਾਰ ਦ ੇਦੂਜੇ ਹਜਉਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਰ/ਆਹਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹਜਸ ਪੈਸ਼ਨ ਲਈ ਹਮਰਤਕ ਿਿੱ ਕਦਾਰ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਦ ੇਅਿਾਰ ’ਤ ੇਜਾਂ 
ਹਮਰਤਕ ਨੰੂ ਮੁਿਿੱਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦ ੇਆਿਾਰ ’ਤ ੇਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

 2.2.4   ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਡ  
Carta Acquisti 
Carta Acquisti ਇਿੱਕ ਆਮ ਡੈਹਬਟ ਕਾਰਡ ਿੈ: ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਤੋਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪਰਕਾਰ 

ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿੀਂ ਹਲਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਬਹਲਕ ਰਾਜ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਹਲਕਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

Carta Acquisti ਨੰੂ ਸਾਲ 2008 ਹਵਿੱ ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਹਨਆਦੀ ਖ਼ਰਹਚਆਂ, 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹਬਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਇਿ 

ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਡ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਿੱ ਹਚਆਂ (ਇਸ 

ਕੇਸ ਹਵਿੱ ਚ,ਕਾਰਡ ਦਾ ਿਾਰਕ ਮਾਹਪਆਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ) ਨੰੂ ਹਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਭਿੱ ਤੇ ਦੀ 

ਪਰਾਪਤੀ  40 ਯੂਰੋ ਪਰਤੀ ਮਿੀਨਾ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। 

 
Carta Acquisti ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਸਹਥਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ.ਏ.ਐਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਿਤ, 

ਹਕਸੇ ਪੈਟਰੋਨਾਟੋ ਨੰੂ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਆਈ.ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਦਿਤਰ ਹਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਪੋਸਟੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 800-
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666-888 ਜਾਂ ਆਈ.ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 803-164 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 
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3. ਵਰਹਾਇਸ਼ (Housing)  
 
ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਘਰ (Casa), ਫਲੈਟ (Appartamento), ਕਮਰਾ (Camera) ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਡ ਰੂਮ (Posto Letto) ਹਵਿੱਚ 

ਇਿੱ ਕ ਬੈਡ, ਮਿੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਆਵਾਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (Contratto di Affitto) ਕਰਨਾ ਿੋਵੇਗਾ। 

 
ਇਿ (Contratto di Affitto) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ inherent Ufficio Registro ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਜਸਟਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ  ਦੇ ਰਹਜਸਟਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਹਵਿੱ ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ 50% ਹਿਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

 
ਮਕਾਨ ਹਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਤੌਰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਹਤੰਨ ਮਿੀਹਨਆਂ 

ਦਾ ਹਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਿੋਰ ਮਿੀਹਨਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਗੀ 

ਗਰਾਂਟ ਹਡਪਾਹਜਟ (Caparra, Deposito) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 

ਹਸਰਿ ਇਕ ਮਿੀਨੇ ਦੀ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜੀ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਿਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆ ਂਰਸੀਦਾਂ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਹਡਪਾਹਜਟ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੈ, ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 
ਕਮਰੇ ਹਵਿੱ ਚ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਿੱ ਹਸਆ 

ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆ ਂਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ। 

 
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  

ਪਰਹਮਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਤਾਂਹਕ 

ਉਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਹਲਸ ਦਿਤਰ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੰੂ 

ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਪਰਹਕਹਰਆ ਨੰੂ Cessione di 

Fabbricato ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

 
ਪਹਬਲਕ ਿਾਹਊਸੰਗ (Casa popolare) ਸਕੀਮ ਇਟਲੀ 

ਹਵਿੱ ਚ ਇਕ ਲੰਮੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਿੈ, ਪਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਟਲੀ 

ਹਵਿੱ ਚ ਰਹਿ ਰਿੇ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਹਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਿੱਕ ਪਿੰੁਚ 
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ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। 



28  

ਪਹਬਲਕ ਿਾਹਊਸੰਗ ਹਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਲਈ, ਤੁਿਾਡੇ ਨਗਰ ਹਨਗਮ (ਹਮਉਂਸੀਪਲਟੀ) ਹਵਿੱ ਚ ਪਹਬਲਕ 

ਿਾਹਊਸੰਗ (Bando di Assegnazione Case Popolari) ਕਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਹਕਹਰਆ Servizi 

Sociali ਦਿਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

 

 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈ਼ਲਟਰ (Centri di Accoglienza) ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਿਨ, ਜੋ 

ਿੋਸਟਲ ਵਾਂਗ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਘਰ ਵਰਗੇ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਬੰਿਕ ਨਾਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 

ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਿੀ ਉੱਥੇ ਰਿੇ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਿ ਸਮਾਂ ਛੇ ਮਿੀਹਨਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ। ਪਰ 

ਇਿ ਹਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਟਾਈਪੋਲੋਜੀ ’ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ ਹਸੰਗਲ ਜਾਂ ਪਹਰਵਾਰ, 

ਪਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਬੇਘਰ, ਮੌਸਮੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਿੋਰ ਕਮਜੋਰ ਸਮੂਿ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

‘ਪਰਬਲਕ ਹਾਉਰਂਸੰਗ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ: 

1. ਰਜਸ ਸਿਾਨ ਬਾਿੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪੁਿੱਛ ਿਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸਿਾਨ ’ਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ 

ਗਤੀਰਿਧੀਆਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ; 

2. ਰਕਸੇ ਮਕਾਨ ਜਾਾਂ ਰਬਲਰਡੰਗ ਆਰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਣਾ; 

3. ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ (Reddito Annuo) ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਈ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਅਧੀਨ 

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਜਸ ਦੀ ਰਕਸੇ ਿੀ ਸਿਾਨਕ ਰਿਸਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਿ (CAF Centri 

Assistenza Fiscale) ਰਿਿੱਖ ੇਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
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4. ਨੌਕਰੀ ਲਿੱ ਭਣਾ  
 

ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ‘ਸਟੇਟ ਜੋਬ ਸੈਂਟਰ’ (Centro per 

l’Impiego CPI) ਹਵਿੱ ਚ ਰਹਜਸਟਰ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਮੁਿਤ ਅਤੇ 

ਸਥਾਨਕ ਪਿੱ ਿਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿੱ ਥੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ 

ਹਸਰਿ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਰ, Permesso di Soggiorno ਅਤੇ Codice 

Fiscale ਹਦਿੱ ਖਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ 

ਉਮਰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 16 ਸਾਲ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 
Centro per l’Impiego ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਿਾਡੀ ਪਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਹਛਆ ਜਾਵੇਗਾ– ਹਜਵੇਂ ਹਕ; 

ਤੁਿਾਡੀ ਪੜਹਾਈ ਬਾਰੇ ਇਿ ਪੁਿੱ ਹਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਹਵਿੱ ਚ ਰਹਿ 

ਕੇ ਹਕੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹਸਿੱ ਹਖਆ ਪਰਪਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ? 

ਤੁਿਾਡਾ ਪੀ.ਸੀ ਸਾਖਰਤਾ ਲੇਵਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਕਿੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਿੋ ਆਹਦ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਿਾਡੇ 

ਹਨਿੱਜੀ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਜਸ  ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਹਵਿੱ ਚ ਹਸਰਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ 

ਵਹਰਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇਸ ਪਰੋਿਾਇਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 

ਿੈ; ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਿੋਰ ਬਿੁਤ ਸਾਰ ੇਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

 
ਕੁਝ ਰੁਜਗਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਵਲ ਹਵਸ਼ੇਸ਼  ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਿੱਲਹੀਆਂ ਿਨ ਹਜਵੇਂ ਹਕ; ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੁਏਟ 

ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੈਜੁਏਟ ਲਈ, ਅਪੰਗ, ਕਮਜਰੋ ਵਰਗ ਦੇ ਹਵਅਕਤੀਆਂ Servizio Inserimento 

Lavorativo Disabili (SILD) and (categorie protette) ਅਤੇ ਹਸੰਗਲ ਮਾਵਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ ਆਹਦ ਲਈ 

ਿਨ। 

 
ਸਥਾਨਕ ਅਥੌਰਟੀਜ ਨੌਕਰੀ ਲਿੱ ਭਣ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਖਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ  ਨੰੂ Centri 

di Orientamento al Lavoro (COL), Informagiovani, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ 

ਿੈ। ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਪਰਾਈਵੇਟ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 

ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
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ਇਿ ਗਿੱਲ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖਣ ਲਾਇਕ ਿੈ ਹਕ 75% ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ 

ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹਸਰਿ ਨੌਕਰੀ ਦਿਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 

ਸਗੋਂ ਹਵਅਕਤੀ  ਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 
ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਿੁਾਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਹਮਲ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੇਠ ਹਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਵੇਰਹਵਆਂ ਨਾਲ ਹਲਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇ ਕੰਮ ਦ ੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦ ੇਿਿੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਿੋ : 

 ਤੁਿਾਡਾ ਹਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ 
 ਉਿ ਥਾਂ ਹਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿੋ/ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
 ਰੁਜਗਾਰ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 
 ਰੁਜਗਾਰ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ/ਕੰਟਰੈਕਟ 
 ਮੁਕਿੱ ਦਮ ੇਦ ੇਹਮਆਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਿੋਵ ੇਤਾਂ 
 ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਪਿੱਿਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 
 ਤਨਖਾਿ 
 ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 
 ਕੰਮ ਦ ੇਘੰਟੇ 
 ਸਮਾਪਤੀ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਹਵਿੱ ਚ ਨੋਹਟਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 

 
ਚੋਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਲਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਰਾਜਨੀਹਤਕ ਜਾਂ ਿਾਰਹਮਕ ਹਵਚਾਰਾਂ ਸੰਬੰਿੀ, ਤੁਿਾਡੀ ਅੰਹਤਮ ਗਰਭਾਵਸਥਾ 
ਬਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਿੱਚ.ਆਈ.ਵੀ ਪਾਹਜਹਟਵ ਿੋ, ਹਸਵਲ ਸਹਥਤੀ ਜਾਂ ਪਹਰਵਾਰਕ ਸਹਥਤੀ ਆਹਦ ਬਾਰੇ ਹਕਸੇ ਵੀ 
ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛਣ ਦਾ ਿਿੱਕਦਾਰ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ।  
 
ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ਹਕ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਅਨੁਬੰਿਨ ਦ ੇਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਤਨਖ਼ਾਿ ਦਾ ਪਰਾਵਿਾਨ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਕੰਮ ਦ ੇਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ (contratto di lavoro) ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਅਦਾਇਗੀ ਦ ੇ
ਿਿੱਕਦਾਰ ਿੰੁਦੇ ਿੋ। ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਘੰਟੇ 40 ਘੰਟੇ ਪਰਤੀ ਿਿਤਾ ਿੰੁਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿਨਾਂ 
ਘੰਹਟਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਨ ਦੇ ਿਿੱ ਕਦਾਰ ਿੋ। 
 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਿਿਤੇ ਹਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 
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 4.1 ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ  

ਅਹਨਯਮਤ  ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਿੰਦਾ (ਬਲੈਕ ਵਰਕ) (Lavoro Irregolare, o Lavoro in Nero): ਜੇਕਰ 

ਤੁਸੀਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਨਯਹਮਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ। 

ਹਜਸ  ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੋਈ 

ਰਸੀਦ ਨਿੀਂ ਹਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਹਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਅਹਜਿੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਹਿਤ ਅਹਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਸਹਥਤੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ।  ਹਜਸ  ਕਾਰਣ 

ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਹਮਟ (Permesso di Soggiorno) ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਹਵਿੱ ਚ 

ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਹਸਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। 

 
ਕੰਮ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਿੱ ਚ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ 

ਆਪਣ ੇਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਹਕਉਂ ਹਕ ਉਿ ਬੀਮਾ ਦੇ ਲਾਜਮੀ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਨਿੀਂ ਕਰ ਹਰਿਾ। 

 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਅਹਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਅਹਜਿੀ ਸਹਥਤੀ 

ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਨੰੂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਹਮਲਵਾ 

ਸਕਦੇ ਿਨ। 

 
ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਹਮਟ (Permesso di Soggiorno) ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਹਲਆਂ 
ਲਈ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (Sindacati) ਦ ੇਸਥਾਨਕ ਦਿਤਰ ਜਾਂ ਹਵਸੇ਼ਸ਼ ਮਜਦੂਰ ਕਾਨੰੂਨ 
ਫਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਹਰਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਮਲਣ 
ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਤੁਿਾਡੀ ਸਹਥਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ 
ਤੁਿਾਡੇ ਹਵਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ 
ਿਨ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ, ਤੁਿਾਡੇ ਅਹਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਨਆਂ ਪਰਹਕਹਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਨ।  
 
ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਦੀ ਵੈਿਤਾ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੰਨੀ ਤਨਖਾਿ ਹਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤੁਸੀਂ 
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ਉੱਥੇ ਹਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਤੁਿਾਡੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਿ ਕੀ ਿਨ? ਆਹਦ ਬਾਰੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ 

ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਿੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤੁਿਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਹਸ਼ਕਾਰ ਿੋਏ ਿਨ ਅਤੇ 

ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਹਕ ਕੀ 

ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਖ਼ਲਾਿ ਇਕ ਜੁਿੱ ਟਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 
ਯੂਨੀਅਨ ਇਕ ਲੇਬਰ ਹਡਸਪੀਊਟ (Vertenza Lavorativa) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ 

ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਜ ੇਮਾਲਕ ਆਪਸੀ ਹਸਿਮਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ 

ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਹਵਿੱ ਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਹਜਿੱ ਥੇ ਜਿੱ ਜ ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਵਰੁਿੱ ਿ ਸਖ਼ਤ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ 

ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੋ ਹਸਰਿ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿੀ ਅਦਾ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਿਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਵੀ 

ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵਿੱ ਚ ਹਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਿਰ ਸਾਲ ਅਹਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੋ਼ਸ਼ਣ, ਹਿੰਸਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਮਿੱ ਿ-ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹਖਲਾਿ 

ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਹਿਕਾਰ ਹਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨ ਤਾਂਹਕ ਉਿ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਹਮਟ ਪਰਪਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ 

ਪੁਹਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਿ ਆਪਣ ੇਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਤਾ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਹਵਿੱ ਚ ਲੈਂ  ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ 

ਸੁਰਿੱ ਹਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

 
ਸਾਲ 2017 ਹਵਿੱ ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਵਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਵਿੱ ਚ 

(Caporalato) ‘ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਆਇਆ ਜ ੋਕਈ ਅਹਨਯਹਮਤ ਪਰਵਾਸੀ  ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਣ ਦੀ 

ਇਜਾਜਤ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ (Caporalato) ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ  ਹਵਿੱ ਚ 

ਹਖਹਚਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
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5. ਵਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ  
 

ਹਸਿਤ ਪਰਣਾਲੀ – ਇਟਲੀ ਦੇ ਿਰੇਕ ਹਨਵਾਸੀ ਨੰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿੈਲਥ ਹਸਸਟਮ (Servizio Sanitario 

Nazionale SSN) ਲਈ ਰਹਜਸਟਰਡ ਿੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵਿੱ ਚ ਉਿ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਹਗਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਿਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ  ਕੋਲ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਹਮਟ ਿੈ। 

 
ਐਸ.ਐਸ.ਐਨ ਨਾਲ ਰਹਜਸਟਰਡ ਕੋਈ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਹਗਰਕ, ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਰੇਗੁਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਜਸ  ਹਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ  ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ 

ਵਿੱ ਿ ਨਿੀਂ ਿੈ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਿਤ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ 

ਵਿੱ ਿ ਦੇ ਮਾਹਪਆਂ ਲਈ, ਪਹਰਵਾਰਕ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਪੌਂਸਰ ਨੰੂ ਐਸ.ਐਸ.ਐਨ 

ਹਵਿੱ ਚ ਸਵੈ- ਇਿੱ ਛਤ ਹਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਖੇਤਰ ਹਵਿੱ ਚ ਿਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ 

ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹਸਿਤ  ਬੀਮਾ ਹਦਿੱਖਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 
ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ/ਰਹਿਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸੈਨੇਟਰੀ ਯੂਹਨਟ (Azienda 

Sanitaria Locale, ASL) ਦੇ ਦਿਤਰ ਹਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

 
ਐਸ.ਐਸ.ਐਨ ਨਾਲ ਰਹਜਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਦੇਸ਼ੀ 

ਨਾਹਗਰਕ ਹਜਸ ਕੋਲ ਜਾਇਜ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਹਮਟ ਿੈ, ਹਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਹਵਿੱ ਚ ਇਟਲੀ ਦੇ 

ਨਾਹਗਰਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਿਿੱਕਦਾਰ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

 

5.1 ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਸਹਤ  ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ  
 

ਿੈਲਥ ਕਾਰਡ (Tessera Sanitaria) ਇਿੱਕ ਹਸਿਤ  ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਿੈ ਜੋ ਹਸਿਤ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਰਪਾਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਰਡ ਪੂਰੇ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਪਰਮਾਹਣਕ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਿ ਬਾਕੀ 

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਵਿੱ ਚ ਵੀ ਹਸਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਪਿੰੁਚ ਲਈ ਵੈਿ ਿੈ। 



35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ਿੋਟੋ: ਹੈਲਿ ਕਾਿਡ (Tessera sanitaria) 
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ਇਸ ਦੀ ਅਵਿੀ ਤੁਿਾਡੇ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਹਮਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। 
 

ਆਪਣ ੇ ਹਸਿਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਰੀਹਨਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਏ.ਐਸ.ਐਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਨਵੇਂ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਹਮਟ  

Permesso di Soggiorno ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਹਦੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮਾ 

ਕਰਵਾਏ ਗਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

 
5.2 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਕੋਡ (Straniero Temporaneamente Presente STP): ਇਕ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ 

ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕੋਡ (Straniero Temporaneamente Presente STP) ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਦੇਸ਼ੀ 

ਨਾਹਗਰਕਾਂ ਨੰੂ ਹਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜ ੋਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ 

ਮੌਜੂਦ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਿਤ  ਸੇਵਾਵਾਂ (Servizio Sanitario Nazionale SSN) ਨਾਲ 

ਰਹਜਸਟਰਡ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਹਗਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਹਵਿੱ ਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਡ ਲਈ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਿ ਕੋਡ ਦੇ ਹਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿੱ ਕ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਕੋਡ 6 ਮਿੀਹਨਆਂ ਲਈ 

ਪਰਮਾਣਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਯੋਗ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

 
ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਕੋਡ, ਹਜਿੱ ਥੇ ਹਬਨੈਕਾਰ ਰਹਿ ਹਰਿਾ ਿੋਵ,ੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਐਲ, ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ (ਦਾਖ਼ਲੇ 

ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਵਹਗਆਨਕ ਸੰਸਥਾ) ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਹਰਸਟੀ ਿਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

 
ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਕੋਡ ਿਾਰਕ ਨੰੂ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਿੱ ਚ ਮਾਨਤਾ ਪਰਪਾਤ ਸਿੂਲਤਾਂ ਦੇ 

ਅੰਤਰਗਤ ਅਹਤ-ਜਰੂਰੀ ਜਾਂ ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵਿੱ ਚ ਿਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੂਲਤਾਂ 

ਪਰਪਾਤ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ। 

 
ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਕੋਡ ਪਰਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਸੇ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵਜੇ ਨੰੂ ਹਦਖਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਿੀਂ  
ਿੰੁਦੀ। ਐਸਟੀਪੀ ’ਤ ੇਹਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਿਮੇਸ਼ਾ ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਅਪਰਾਿਕ 
ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕ ੇਹਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਹਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤਿੱ ਕ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਕੋਡ ਨੰੂ 
ਉਸ ਦ ੇਿਾਰਕ ਦੀ ਹਰਟਰੇਹਸੰਗ ਲਈ ਵਹਰਤਆ ਨਿੀਂ ਜਾਂਦਾ। 
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5.3 ਸਥਾਨਕ ਸੈਨੀਟਰੀ ਯੂਹਨਟ (Azienda Sanitaria Locale or ASL)
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 5.4 ਮ ਢਿੱ ਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ  

Guardia Medica and Pronto Soccorso 
 

Guardia Medica ਇਿੱਕ ਅਹਜਿੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਿੈ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ 

ਘਰ ਹਵਿੱ ਚ ਿੀ ਉਪਲਬਿ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਦਨ 

ਗੰਭੀਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ 

ਜਾਂ ਬਿੱ ਹਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਏ.ਐਸ.ਐਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

• ਆਪਣੇ ਿੈਮਲੀ ਡਾਕਟਿ (Medico di Famiglia) ਅਤ ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਿ 

(Pediatra) ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 

• ਡਾਕਟਿੀ ਸਿਟੀਰਿਕੇਟ (Certificati Medici) ਪਰਪਾਤ ਕਿਨ, ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ ਤਜਿੀਜ 

ਲਈ (Ricette), ਜਾਾਂ ਟੈਸਟਾਾਂ (Analisi) ਲਈ ਬੇਨਤੀ (Richieste), ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਿੱਕਅਪ 

(Esami Medici) ਅਤੇ ਸਪੈਰਸ਼ਲਸਟ (Visite Specialistiche) ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ 

• ਡਾਕਟਿ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਿਤੀ ਰਿਿੱਚ ਡਾਕਟਿ ਨੰੂ ਘਿ ਬੁਲਾਉਣ (Visita Domiciliare) 

ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ 

• ਜਿਿੂੀ ਟੀਕਾਕਿਣ ਲਈ (Vaccinazione Obbligatoria) । 

ਹੋਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ: 

ਐਸ.ਐਸ.ਐਨ ਕਾਿਡ ਦਆੁਿਾ ਪਰਿਿਾਿ ਰਨਯੋਜਨ ਕੇਂਦਿ (Consultorio Familiare), ਮੈਟਿਨਟੀ 

ਕੇਅਿ (Cure per la Maternità), ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਿਣ ਲਈ (Vaccinazioni per i 

Bambini), ਗਿਭ ਅਿਸਿਾ ਦੀ ਸਿ-ੈਇਿੱਛਤ ਸਮਾਪਤੀ (Interruzione Volontaria della 

Gravidanza IVG), ਿਾਿਮਾਰਸਊਟੀਕਲ ਅਰਸਸਟੈਂਸ (Assistenza Farmaceutica) ਆਰਦ ਤਿੱਕ 

ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਕਸੇ ਿੀ ਪ੍ਕਾਿ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਰਸਿਤੀ ਰਿਿੱਚ ਤੁਸੀ ਾਂ ਏ.ਐਸ.ਐਲ ਨਾਲ 

ਸੰਪਿਕ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਬਾਿੇ ਸਹੀ ਰਨਿਦੇਸ਼/ਸੇਧ ਪਰਦਾਨ  ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 (as per English version onnly Text required part is required, Delete the Box) 
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ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਪਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਿੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ 118 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫੋਨ 

ਕਰਕੇ ਐਬੂਂਲੈਂਸ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਜੋ ਤੁਿਾਨੰੂ ਨਜਦੀਕੀ ਿਸਪਤਾਲ 

ਹਵਿੱ ਚ ਮੁਢਿੱਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

5.5. ਔਰਤਾਂ ਹਵਰੁਿੱ ਿ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ 
 

ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਹਵਰੁਿੱ ਿ ਹਿੰਸਾ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਿ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  ਹਜਸ ਹਵਿੱ ਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ 
ਪਹਰਵਾਰਕ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਦੁਰਹਵਿਾਰ, ਸਿੱਟ, ਹਜਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਹਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਫੜਨਾ, ਟਰੈਹਫਹਕੰਗ ਆਹਦ 
ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਨ।   
ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣ ੇਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ, ਅਗਰ ਉਨਹ ਾਂ ’ਤ ੇਹਕਸੇ 
ਵੀ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।  ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪੀੜਤਾਂ 
ਲਈ ਮੁਿਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਮਨੋਹਵਹਗਆਨਕ ਸਲਾਿ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਸਰਾ-
ਘਰ (ਉਪਲਬਿ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤ ੇਹਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ) ਵੀ ਉਪਲਬਿ ਿਨ। ਐਟਂੀ-ਹਿੰਸਾ ਮੁਿਤ ਿੈਲਪਲਾਈਨ 24/7  
(1522) ਨੰਬਰ ’ਤ ੇ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਪੀਹੜਤ ਨੰੂ ਿਾਲ ਹਵਿੱ ਚ ਿੀ ਿੋਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਵਿਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮਿੀਹਨਆਂ ਦ ੇ
ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੁਹਲਸ ਕਾਰਬੈਨਰੈਰੀ (Police Cara Binieri)  ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਿੰੁਦੀ 
ਿੈ।  
 
ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹਸ਼ਕਾਰ ਿਨ ਕੋਲ ਿੋਰ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਪਹਰਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀਹੜਤ 
ਿਨ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਰਹਮਟ ਿੈ।  
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਿੋ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਛਿੱ ਡ ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ 
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਵਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਿੱਕ ਿੈ। ਹਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।  
 
5.6  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਆਿੁਤਾ (ਗੈਰ-ਹਨਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੰੂਨ) ਿੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੰੂਨ 
ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਵਦੇਸ਼ ਹਵਿੱ ਚ ਹਵਆਿ ਦ ੇਤੀਿ ਹਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹਵਆਿ ਨੰੂ 
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ਰਹਜਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਵਆਿ ਰਹਜਸਟਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੁਿਾਡੇ 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰੂ ਜਬਤ ਜਾਂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।  
ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਿੈ, ਤਾਂ ਅਹਜਿੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 
ਖ਼ਾਸ ਨਾਹਮਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦ ੇਜਰੀਏ ਸੰਮਨ/ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹਵਿੱ ਚ 
ਪੇਸ਼ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦ ੇਤਾਂ ਤੁਿਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋਹੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।   
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6. ਇਟਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ, ਵਸਿੱ ਿਲਾਈ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾਈ ਕੋਰਸ  
 

ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਿਰ ਪਰਵਾਸੀ ਨੰੂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹਸਿੱ ਖਣੀ 

ਜਰੂਰੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। 

ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਹਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਭਅਤਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹਵਿੱ ਚ ਹਿਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ 

ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਰੈਹਡਟ ਹਮਲਦਾ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪਰਪਾਤ 

ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਤੁਿਾਨੰੂ ਭਹਵਿੱ ਖੀ ਤਸਦੀਕ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਕਰ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। 

 
ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਅਤੇ ਪਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਖੇਤਰ 

ਹਵਿੱ ਚ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਿਤ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਂਦ ੇਿਨ। ਸੁਹਵਿਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਕਰਕ ੇਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਹਜਆਦਾ ਸੁਹਵਿਾਜਨਕ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

 
ਤੁਸੀਂ ਹਸਿੱ ਹਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ (Corsi Serali): Centri 

Territoriali Permanenti per l’Educazione degli Adulti (CTP) ਹਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਕ ੇਵੀ ਆਪਣੀ 

ਅਿੱਗ ੇਦੀ ਪੜਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਿਤ ਕੋਰਸ ਹਜਵੇਂ ਹਕ; ਿਾਈ ਸਕੂਲ 

ਹਡਪਲੋਮਾ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਹਸਿੱ ਖਲਾਈ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਜਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰਕ  ਪਰੋਗਰਾਮ 
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ਆਹਦ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗ:ੇ 

 
 

6.1 ਇਤਾਲਵੀ ਸਕੂਲ ਹਸਸਟਮ (Sistema Scolastico Italiano) 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱ ਚੇ ਿੋ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿਨ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹਸਸਟਮ (Sistema Scolastico 

Italiano) ਹਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਿੈ: 

 
ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਕੂਲੀ ਹਸਸਟਮ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ (Asilo Nido) ਸ਼ੁਰੂ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਜੋ 3 ਸਾਲ ਤਿੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਬਿੱ ਹਚਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਲਾਜਮੀ ਸਕੂਲ ਹਸਿੱ ਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਿੈ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਹਚਆਂ ਨੰੂ 6 ਸਾਲ  ਦੇ 

• ਲੋਅਿ ਸੈਕੰਡਿੀ ਸਕੂਲ ਰਡਪਲੋਮਾ ਦੀ ਰਤਆਿੀ ਅਤੇ ਪਰੀਰਖਆ 

(Licenza Media Inferiore) 

• ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤ ੇਰਸਰਿਕ ਓਿੀਏ ਾਂਟੇਸ਼ਨ 

• ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਭਆਚਾਿ ਦੀਆਾਂ ਕਲਾਸਾਾਂ 

• ਰਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਿ ’ਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੀਆਾਂ ਪਰੀਰਖਆਿਾਾਂ 

• ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰੀਰਖਆਿਾਾਂ 

• ਿੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਰਨੰਗ ਗਤੀਰਿਧੀਆਾਂ 

• ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਡਪਲੋਮਾ 
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ਿੋਣ ਤਕ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਖਰੀ ਨਰਸਰੀ (Asilo) ਹਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਮੇਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ
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ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਹਮਉਂਸੀਪਲਟੀ ਦੇ ਪਬਹਲਿੱ ਕ ਹਰਲੇਸ਼ਨਸ ਦਿਤਰ ਨਾਲ 

ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ।ੋ ਉਿ ਨਰਸਰੀ ਤਿੱਕ ਪਿੰੁਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ 

ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗ।ੇ 

 
6 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਹਚਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

 
6.2 ਅਕਾਦਹਮਕ/ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਹਡਗਰੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਪੜਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਹਜਸ ਵੀ ਕੋਰਸ 
ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਹਦਲਚਸਪੀ ਿੈ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿੈ। ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ/ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ 90 ਹਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ  ਤੁਿਾਡੀ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਅਕਾਦਹਮਕਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੰੂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹਡਗਰੀ ਦ ੇਹਖ਼ਤਾਬ ਦ ੇਰੂਪ ਹਵਿੱ ਚ ਪਛਾਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਸਵੈ-ਹਨਰਪਿੱਖ 
ਿੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਿਨ।  
ਅਗਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਯੋਗ ਅਹਿਕਾਰੀ/ਸੰਬੰਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ 
ਜਮਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। 4 ਮਿੀਹਨਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਹਖ਼ਤਾਬ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਹਜਵੇਂ ਹਕ; ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਹਦ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿੰੁਦੀ 
ਿੈ, ਜੇਕਰ ਉਿ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਅਹਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਨ ਤਾਂ।  
 
 
 

• ਪਰਾਇਮਿੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 5 ਸਾਲ (Scuole Elementari); 

• ਲੋਅਿ ਸੈਕੰਡਿੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 3 ਸਾਲ, (Scuola Secondaria Inferiore, or Scuola 

Media) ਜੋ ਇਕ ਸਟੇਟ ਪਰੀਰਖਆ (Licenza Media Inferiore) ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

• ਜਦੋਂ ਬਿੱਚ ੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦ ੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡਿੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ (Scuola Media 

Superiore), ਤਕਨੀਕੀ ਰਸਿੱਰਖਆ ਸਸੰਿਾਿਾਾਂ (Istituti Tecnici) ਜਾਾਂ ਪਰੋਿਸ਼ੈਨਲ ਰਸਖਲਾਈ 

ਲਈ ਸੰਸਿਾਿਾਾਂ (Istituti di Formazione Professionale) ਰਿਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

• ਜਦੋਂ ਰਿਰਦਆਿਿੀ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਡਪਲੋਮਾ (Diplomi di Maturità) ਪਰਪਾਤ ਕਿਦ ੇ

ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਉਮਿ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਯੂਨੀਰਿਿਸਟੀ (Università) 

ਰਿਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
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7. ਇਟਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਡਰਾਇਵਵੰਗ ਅਤ ੇਟਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ:  
 
7.1 ਡਰਾਇਵਵੰਗ  

ਗੈਰ ਈ-ਯੂ ਡਰਾਇਹਵੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ: ਜ ੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ 

ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਿਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰਪਾਤ ਡਰਾਇਹਵੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ 

ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱ ਡੀ ਨਿੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ 

ਹਵਿੱ ਚ ਹਸਰਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਨੰੂ  

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ  ਡਰਾਇਹਵੰਗ  ਪਰਹਮਟ  (ਉਸ  ਦੇਸ਼  ਹਵਿੱ ਚ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੋਵੇ ਹਜਿੱ ਥੋਂ ਤੁਿਾਡਾ ਡਰਾਇਹਵੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੋਵ)ੇ ਿੋਵੇ । ਤੁਿਾਡੇ ਡਰਾਹਈਵੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ 

ਦਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਿੋਣਾ ਜਰੂਰੀ 

ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

 
ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਹਨਵਾਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਇਲਾਕੇ ਹਵਿੱ ਚ ਗੈਰ-ਈਯੂ ਡਰਾਇਹਵੰਗ 

ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਾਲ ਗਿੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਿੀਂ ਹਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਇਟਾਲੀਅਨ 

ਡਰਾਇਹਵੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਵਿੱ ਚ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। 

 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਾਿਨ ਲਾਇਸੈਂਹਸੰਗ 

ਏਜੰਸੀ (Motorizzazione Civile) 

ਹਜਿੱ ਥੇ  ਤੁਸੀਂ  ਆਪਣ ੇ   ਡਰਾਇਹਵੰਗ   ਲਾਇਸੰਸ  

ਦੇ ਪਹਰਵਰਤਨ (Conversione della 

Patente di Guida) ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ 

ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਬੰਿ ਹਵਿੱ ਚ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪਰਪਾਤ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਡਰਾਇਹਵੰਗ 

ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਨਵੇਂ 

ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ਿੋਟੋ: ਇਟਾਲੀਅਨ ਡਰਾਇਹਵੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (Patente di 

Guida Italiana) 
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ਇਟਾਲੀਅਨ ਡਰਾਇਹਵੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ (Patente di Guida Italiana) ਪਰਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪਰੀਹਖਆਵਾਂ 

(Esami della Patente) ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ Motorizzazione Civile ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਿਤਰਾਂ (ਆਪਣਾ 

ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਹਮਟ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਓ) ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਡਰਾਇਹਵੰਗ 

ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਜਸ ਹਵਿੱ ਚ ਹਥਊਰੀ ਅਤੇ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਟੈਸਟ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

 
ਹਵਕਲਪ ਰੂਪ ਹਵਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਹਕਸੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਡਰਾਇਹਵੰਗ ਸਕੂਲ (Scuola Guida) ਵੀ 

ਜਾ ਸਕਦੇ ਿੋ; ਉਿ ਸਰਟੀਹਫਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿਆਨ ਵੀ ਰਿੱਖਦੇ ਿਨ, ਹਜਸ  ਹਵਿੱ ਚ 

ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਗਾਈਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। 
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ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਲਾਈਸੈਂਸ ਿਾਂ ਸਿੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ  ਗਿੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਬਿੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 

ਹਵਿੱ ਚ (5.000 ਤੋਂ 30.000 ਯੂਰੋ ਤਿੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ) ਸਜਾ ਹਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 
 

7.2   ਸਾਈਕਲ (Biciclette); 

ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦ ੇਸਮੇਂ ਬਿੁਤ ਸਾਵਿਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ 

ਸਮੇਂ ਿਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ’ ਤੇ 

ਹਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। 

 

 7.3  ਪਵਬਲਕ ਟਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ  

(Trasporti Pubblici) 
 

ਇਟਲੀ ਬਿੁਤ ਿੀ ਪਰਬੰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਬਲਕ ਟਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁਹੜਆ 

ਿੋਇਆ ਿੈ। 

 
ਰੇਲਗਿੱਡੀ (treno) ਦੁਆਰਾ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ - ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾ ਦੀ 

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ (www.trenitalia.com) and Italo (www.italotreno.it)  ਤੋਂ 

ਸਮੇਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਹਕਰਾਏ ਆਹਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਿੱ ਥੋਂ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਟਕਟਾਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਿੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

 
ਬਸ (Autobus) ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ- ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਹਵਚੋਂ GoEuro 

(www.goeuro.it), Eurolines (www.eurolines.it), Flixbus (www.flixbus.it), Ibus (www. 

ibus.it)  ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਂ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿੋ। ਬਿੱ ਸ ਦੀ ਹਟਕਟ 

ਰੇਲਗਿੱਡੀ ਦੀ ਇਕ ਬੁਹਨਆਦੀ ਹਟਕਟ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

 
ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚਲੀਆਂ ਤਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ, 

ਸਥਾਨਕ ਰੇਲ ਗਿੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱ ਸਾਂ ਦੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਟਕਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

http://www.trenitalia.com/
http://www.italotreno.it/
http://www.goeuro.it/
http://www.eurolines.it/
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ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਰੋਜਾਨਾ, ਿਿਤੇਵਾਰ ਜਾਂ ਮਿੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ ਦੀ 

ਲਾਗਤ ਇਕ-ਇਕ ਹਟਕਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਿੁਤ ਘਿੱ ਟ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ 

ਟਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਉਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਵਿੱ ਚ 

ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਤੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਈ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਟੈਕਸੀ ਕਾਿੀ ਮਹਿੰਗੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ 
ਹਕਰਾਇਆ ਚੈਿੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।  
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8. ਘਰ ਰਕਮ (ਪੈਸੇ) ਭਜੇਣਾ  
 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਪੈਸਾ 

ਭੇਜਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੋਸਟ ਆਹਿਸ (ਪੋਸਟੇ 

ਇਟੈਲੀਅਨੇ) ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ” 

(Richiesta di trasferimentoInternazionale di Denaro) ਿਾਰਮ ਦੀ 

ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

 
ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਖਾਨੇ (Poste Italiane) ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਿੋ (Conto corrente 

postale) ਜਾਂ postepay (ਪਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ) ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੇ ਈਬੇਨ (Iban number) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ 

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਹਵਿੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਣਾ ਸੰਭਵ ਿੈ। ਇਸਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ Poste 

Italiane ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਿੋ। 

ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਥੋੜੇ ਹਜਿੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਿੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ-ਆਹਿਸ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (Vaglia Internazionale) ਰਾਿੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜ ੋ7 ਤੋਂ 10 ਹਦਨਾਂ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਹਵਿੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
Vaglia Internazionale ਲਈ ਬੁਹਨਆਦੀ ਕਹਮਸ਼ਨ ਿੈ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ €100 ਤਿੱਕ ਭੇਜਦੇ ਿੋ ਤਾਂ €6, 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ €100, 01 ਤੋਂ €400, 00 ਤਿੱਕ ਭੇਜਦੇ ਿੋ ਤਾਂ €12, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ €400 ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਭੇਜਦੇ ਿੋ ਤਾਂ 

€15। ਪੈਸ ੇਬਦਲਣ (Money Exchange) ਤੇ ਵਿੀਕ ਿੀਸ ਦੀ ਦਰ (ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 2%) ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਵਾਿੂ 

ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿੋਰ ਛੇਿੱਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

 
Poste Italiane ਦੇ ਹਸਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਿ ਸੰਭਵ ਿੈ ਹਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਿਲਾਈਨ ਘਰ ਪੈਸਾ ਭੇਹਜਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, Money Gram ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਬੰਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਜੋ 

ਹਕ ਬਿੁਤ ਤੇਜ ਿੈ, ਕੁਝ ਹਮੰਟਾਂ ਹਵਿੱ ਚ, ਅਤੇ ਵਾਗਹਲਆ Vaglia Internazionale ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਗਣਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕ ੇ

ਛੇਿੱਤੀ ਪੈਸਾ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਭੇਹਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ. ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.poste.it ’ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। 

 

http://www.poste.it/
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ਵੇਸਟਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰਵਾਇਸ ਹਜਿੀਆਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਿਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ  ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ 
ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਿਰ ਜਗਹਾ ਲਿੱ ਭ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੋ ਹਕ ਖਾਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤ ੇਅਿਾਹਰਤ ਿਨ,  ਕਈ ਵਾਰ ਇਿ ਕੰਪਨੀਆਂ 
ਹਵਸੇ਼ਸ਼ ਆਿਰ ਵੀ ਹਦੰਹਦਆਂ ਿਨ। 
ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਿ ਕਹਮਸ਼ਨ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀਆਂ 
ਦਰਾਂ ਕਾਰਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹਵਕਲਪ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਪਰ ਕੁਝ ਿਾਲਤਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਇਿ ਬਿੁਤ ਿੀ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਿੈ।  
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9. ਲੋਕਲ ਓਰੀਐਨਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ:  
 

ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਪਿੰੁਚਦੇ ਿੀ ਹਕਸੇ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਲਈ ਪਹਬਲਕ ਦਿਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰਹਮਟ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜਰੂਰੀ 

ਕਾਗਜਾਤ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਹਨਆਦੀ ਪਰਹਕਹਰਆਵਾਂ ਬਿੁਤ ਿੀ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। 

 
ਇਿੱ ਥੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਓਰੀਇੰਟੇਸ਼ਨ ਸਹਰਵਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹਰਵਸ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਿਨ, ਜੋ 

ਇਸ ਮਸਲੇ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ; 

ਐਸੋਸਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Associazioni), ਹਸੰਨਾਡਾਕੇਟੀ (Sindacati), ਪੈਟਰੋਨਾਟੀ (Patronati), ਸੀ.ਏ.ਐਿ 

(CAF) ਅਤੇ ਟੈਂਪਲੀ ਅਤੇ ਚੀਜ (Templi e Chiese) ਆਹਦ ਿਨ। 

 
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 

 
ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਿੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ 

ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣ ੇਿਾਰਮ ਨੰੂ ਸਿੀ ਤਰਹਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਪਰਪਾਤ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਿੋ ਹਜਨਹ ਾਂ  ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱ ਭ ਰਿੇ ਿੋ। 

• ਲੋਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਿੱਨ.ਜੀ.ਓ ਇਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਓਰੀਐਟੇਂਸ਼ਨ ਡੇਸਕ ਅਤੇ ਮੁਿਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਂਦ ੇਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 

–ਨਾਲ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

• ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (Sindacato) ਇਕ ਅਹਜਿੀ  ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿੈ ਹਜਸ  ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਕਰਾਂ       

ਦੇ ਅਹਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹ ਿਿੱਤਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ੇਵਿਾਉਣਾ ਿੈ,ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ 

ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿੋਈ ਸਮਿੱ ਹਸਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਿੱ ਚ ਇਿ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, 

ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਲ ਿੈ। 

ਲੋਕਲ PATRONATI ਇਟਾਲੀਅਨ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਇਿ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਿਰ 
ਜਗਹਾ ਲਗਭਗ ਮੁਿਤ ਲਾਗਤ ਹਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਿ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਇਿ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿੀ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 
ਪਰਹਕਹਰਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਹਵਿੱ ਚ 
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲ, ਚਮੜੀ ਦ ੇਰੰਗ, ਮੂਲ, ਕੌਮੀ/ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਿਰਮ ਜਾਂ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤ ੇਹਵਤਕਰੇ ਦਾ 
ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਾਲਵੀ ਨਾਗਹਰਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦ ੇਆਿਾਰ 'ਤ ੇਹਨਆਂ ਦ ੇਿਿੱਕਦਾਰ ਿੋ ਅਤੇ 
ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਹਥਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸੰਿੀਕਾਤੀ (sindacati) ਤਿੱ ਕ ਪਿੰੁਚ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਹਵਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਨਿੀਂ ਰਹਿ ਰਿੇ ਅਤੇ ਹਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਕੇਸ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਹਵਚ 
ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕੇਸਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਨਾਗਹਰਕਅਹਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝਹਾਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕਿੱ ਢ ਸਕਦੇ ਿਨ। 
 

ਸੈਂਟਰ ਿੋਰ ਹਫਸਕਲ ਅਹਸਸਟੈਂਸ (ਸੀ.ਏ.ਐਿ) ਇਿੱਕ ਅਹਜਿਾ ਦਿਤਰ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਹਫਸਕਲ (ਵਵਿੱ ਤੀ) ਸਿਾਇਤਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਹਿਤ 
ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ: ਹਜਵੇਂ ਹਕ; ਟੈਕਸ 
ਹਡਕਲਰੇਸ਼ਨ, ਆਈ.ਐਮ.ਯੂ ਅਤੇ ਟੀ.ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਮੋਡੀਊਲਸ, ਸੰਸਾਿਨ, ਹਰਿੰਡ  ਦੇ  
ਦਾਅਵੇ,  ਸਪਲੀਮੇਂਟਰੀ  ਹਡਕਲੇਰੇਸ਼ਨ,  ਟੈਕਸ  ਦੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਈ 
ਹਡਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਹਕਰਾਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ, ਮੌਸਮੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤ ੇਘਰੇਲੂ 
ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿੈਲਪ ਡੈਸਕ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਲਾਭ ਅਤ ੇਹਨਯਮਤੀਕਰਨ ਹਜਿੀਆਂ 
ਿੋਰ ਕਈ ਪਰਹਕਹਰਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਨ। 
 

• ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਹਆਰਆਂ, ਚਰਚ ਅਤੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਿਾਹਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ; ਕੈਰੀਟਾਸ, ਸੰਤ ਏਜੀਡੋ, 

ਅਕਲੀ ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਸਿੱ ਿੇ ਰੂਪ ਹਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
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ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਓਰੀਐਟੇਂਸ਼ਨ ਸਹਰਵਸ ਤਿੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੰੁਚ 

ਨਿੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦ ੇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਾਕਰੀ ਪਰਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ www.portaleimmigrazione.it ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ 

ਿੋ। ਇਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਸੂਬ,ੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ 

ਸਹਰਵਸ ਦੇ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤੇ ਲਿੱ ਭਕੇ, ਮੁਿਤ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰੇ (Consulenza 

Gratuita) ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

 
ਤੁਸੀਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੈਿੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿੇਠਾਂ ਲਿੱ ਭ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਕਾਲਮ 

ਦੇ ਸਿੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਇਸ 

ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੈਿੱਬ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ, ਇਿੱ ਥੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਹਲਿੱ ਖ ਸਕਦੇ 

ਿੋ। 

 
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੋਨ ਨੰ./ਵਬੈਸਾਇਟ ਸਥਾਨਕ 

ਪਤਾ 

 
MAE Ministero 
Affari Esteri 

ਵੀਜਾ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੂਤਾਵਾਸ 0636912284 
0636918899 

ASL Azienda 
Sanitaria Locale 

ਹਸਿਤ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੇਿੱਸੇਰਾ 
ਸਾਹਨਤਾਹਰਆ ਐਸ.ਐਸ.ਐਨ, 
ਟੀ.ਈ.ਏ.ਐਮ, ਕਨਸਲਟਰੀਓ 
(Consultorio) 

www.salute.gov.it  

Prefettura UTG ਪਹਿਲਾ  ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  ਪਰਹਮਟ Permesso 
di Soggiorno 

www.prefettura.it  

Commissariato 
Polizia 

ਸੇਿੱਸੀਓਨੇ ਦੀ ਿਬੈਰੀਕੇਟ ੋ(Cessione 
di fabbricato) 

www.interno.gov.it  

Questura Permesso di Soggiorno  ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ  
ਪਰਹਮਟ ਨੰੂ ਰੀਹਨਊ ਕਰਾਉਣਾ 

www.interno.gov.it  

Poste Italiane Kit documenti ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 
ਦੀ ਹਕਿੱ ਟ  

www.poste.it  

http://www.salute.gov.it/
http://www.prefettura.it/
http://www.interno.gov.it/
http://www.interno.gov.it/
http://www.poste.it/
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Comune, City 
Council 

IDs Carta Identità, residenza, 
servizi social 

http://www.comuniverso. 
it/link/siti/index.cfm 

Agenzia delle 
Entrate 

ਹਵਿੱ ਤੀ ਕੋਡ (Codice Fiscale) www.agenziaentrate. 
gov.it 
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ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੋਨ ਨੰ./ਵਬੈਸਾਇਟ ਸਥਾਨਕ 
ਪਤਾ 

Gurudwara 
(ਗੁਰਦੁਆਰਾ ) 

Local orientation and assistance 
(ਸਥਾਨਕ ਓਰੀਐਟੇਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ) 

www.sikhisewasociety. 
org/templi-sikh-in-italia. 
html 

Indian Consulate 
in Milan (ਇੰਡੀਅਨ 
ਕੌੌੰਹਸਲ ਇਨ ਹਮਲਾਨ) 

ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪਰੋਟ ਅਤੇ ਓ.ਸੀ.ਆਈ 
(ਭਾਰਤ ਦੀ  ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਹਗਰਕਤਾ) 
ਕਾਰਡ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸੰਕਟ  
ਹਵਿੱ ਚ ਪਰਵਾਸੀਆ ਂਲਈ  ਹਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ 
ਸ਼ਾਹਮਲ ਿ ੈ(Assistance with Indian 
passports and OCI (overseas 
citizenship of India) Cards , 
consular services including funds 
for migrants in distress) 

ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਨੰਬਰ 
+39 3881647527 
www.cgimilan.in 

ਹਮਲਾਨੋ 

Indian Embassy 
in Rome (ਰੋਮ ਹਵਿੱ ਚ 
ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ) 

ਪੀ.ਆਈ.ਓ (ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ 
ਹਵਅਕਤੀ) ਅਤੇ ਓ.ਸੀ.ਆਈ (ਭਾਰਤ ਦੀ  
ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਹਗਰਕਤਾ) ਕਾਰਡ 

www. 
indianembassyrome.in 

ਰੋਮ 

Indian National 
voters’ services 
portal ਇੰਡੀਅਨ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਜ 
ਸਹਰਹਵਸਜ ਪਰੋਟਲ 

 ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਵਟੋਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ 
ਅਰਜੀ (Online application for 
overseas voters) 

www.nvsp.in  

ਆਈ.ਓ.ਐਮ 
ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸੰਗਠਨ 

ਸਵੈ-ਇਿੱਛਕ ਪਰਵਾਸੀ 
ਪਰੋਗਰਾਮ (Voluntary 
repatriation programs) 

www.italy.iom.int ਰੋਮਾ 

INPS Istituto 
Nazionale 
Previdenza 
Sociale 

ਪੈਨਸ਼ਨ, ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ 
(Pension, taxation) 

www.inps.it  

CAF Centro 
Assistenza Fiscale 

ਹਵਿੱ ਤੀ ਸਿਾਇਤਾ, ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਈ, 
ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਲਾਭ (Fiscal assistance, 
ISEE, unemployment benefits) 

www.mycaf.it  

Churches (ਚਰਚ ) ਪਰਤਿੱ ਖ ਮਦਦ (Direct assistance)   

(Associations for 
migrants and re- 
fugees) ਪਰਵਾਸੀਆਂ 
ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 

ਭਾਸ਼ਾ ਕਰੋਸ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਓਰੀਐਟੇਂਸ਼ਨ 
(Language courses, legal 
orientation) 

www.meltingpot.org 
www.arci.it 
(ਿੋਰ) 

 

http://www.cgimilan.in/
http://www/
http://www.nvsp.in/
http://www.italy.iom.int/
http://www.inps.it/
http://www.mycaf.it/
http://www.meltingpot.org/
http://www.arci.it/
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ਲਈ ਐਸੋਹਸਏਸ਼ਨ 

Patronati ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਓਰੀਐਟੇਂਸ਼ਨ 
(Legal and social orientation) 

ਡਾਟਾਬੇਸ,ਆਪਣ ੇਸੂਬ ੇਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰ ੋ(Database, check 
your Province) www. 
portaleimmigrazione.it 

 

http://www/
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ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੋਨ ਨੰ./ਵਬੈਸਾਇਟ ਸਥਾਨਕ 
ਪਤਾ 

Sindacato CGIL 
ਸੀ.ਜੀ ਆਈ.ਐਲ 

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (Trade unions) www.cgil.it 
(ਸਾਰ ੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ) 
www.flai.it (ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਕਰਮਚਾਰੀ) 

Sindacato CISL 
ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਲ 

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ  www.cisl.it (ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ) 
www.faicisl.it 
(ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਇੰਡਸਟਰੀਜ 
ਕਰਮਚਾਰੀ) 

Sindacato UIL 
ਯੂ.ਆਈ.ਐਲ 

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ www.uil.it (ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ) 
www.uila.eu (ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਕਰਮਚਾਰੀ) 

ਸਕੂਲ (Schools) ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਸਕੂਲ 
(Compulsory school for minors) 

www.miur.it  

CPT Centri 
Territoriali 
Permanenti 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੋਸ 
(Evening Courses for adults) 

www.miur.it  

ਯੂਨੀਵਹਰਸਟੀਆ ਂ
(Universities) 

ਪੜਹਾਈ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਕਰੋਸ 
(Recognition of studies, 
courses) 

www.miur.it  

Camera di 
Commercio 

ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ 
ਓਰੀਐਟੇਂਸ਼ਨ (Orientation for 
independent workers) 

800 800 077 
www.camcom.gov.it 

 

ਿੋਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ/ਹਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
Other associations/ private entities 
(this information is not validated, please verify from other sources) (ਇਿ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਮਾਹਣਤ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਰੋ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ) 
ਇੰਡੀਆ ਇਟਾਲੀਆ 
ਸਿੂਲਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 
(private entity, not 
linked to 
government) 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਿਾਇਤਾ ਫੋਨ- 0372458420 ਕਰੀਮੋਨਾ ਗਾਲੇਹਰਆ 
ਡੇਲ ਕਰੋਸੋ 3 
(Cremona 
Galleria del Corso 
3) 

http://www.cgil.it/
http://www.flai.it/
http://www.cisl.it/
http://www.faicisl.it/
http://www.uil.it/
http://www.uila.eu/
http://www.miur.it/
http://www.miur.it/
http://www.miur.it/
http://www.camcom.gov.it/
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Nari Onlus Diaspora group providing advice 
ਡਾਇਸਪਰੋਾ ਸਮੂਿ ਸਲਾਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ 
ਿਨ 
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10. ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਨੰਬਰ  
 

ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਪਲਿੱ ਬਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੋਨ ਨੰ./ਵਬੈਸਾਇਟ ਸਥਾਨਕ ਪਤਾ 

 
Ambulanza 

Ambulance first 
aid 
ਐਬਂੂਲੈਂਸ, ਮੁਢਿੱਲੀ 
ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ 

 
118 

 
ਿਸਪਤਾਲ 

 
Forze dell’Ordine 

Polizia 
Carabinieri 

112 
133 

 

Vigili del Fuoco ਫਾਇਰ ਹਬਰਗੇਡ 155 
 

ਯੂ.ਐਨ.ਏ.ਆਰ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਐਟਂੀ ਹਡਸਕਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ 
ਆਹਿਸ 

ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ 
ਹਸ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 

www.unar.it 
800 901010 ਦਿਤਰੀ ਸਮੇਂ 

 
ਰੋਮਾ 

Numero Verde 
Anti-tratta 

ਹਜਨਸੀ ਸੋ਼ਸ਼ਣ ਦੇ 
ਹਸ਼ਕਾਰ 

800 290 290 
www.pariopportunita.gov.it 
www.osservatoriointerventitratta.it 

 
ਰੋਮਾ 

Telefono Rosa 
ਇਟਾਲੀਅਨ, ਅੰਗਰੇਜੀ, 
ਫਰੈਂਚ, ਸਪੈਹਨਸ਼ ਅਤੇ 
ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਵਿੱ ਚ 
ਉਪਲਬਿ 

 
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ 
ਹਖਲਾਿ ਲੜਨਾ 

 
1522 
http://www.telefonorosa.it 

 
 
ਰੋਮਾ 

http://www.unar.it/
http://www.pariopportunita.gov.it/
http://www.osservatoriointerventitratta.it/
http://www.telefonorosa.it/


 

ਇਟਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਂਡਬ ਿੱ ਕ ਭਾਰਤੀ 

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਪਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਪਿੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਕ ਗਾਈਡ ਿੈ। 

 
ਇਿ ਿੈਂਡਬੁਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਨਜੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਿੈ। ਇਸ ਿੈਂਡਬੁਕ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਉਦੇਸ਼, 

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾਂ ਹਜੰਦਗੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਹਕਹਰਆ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਸੌਖੇ 

ਰੂਪ ਹਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਇਨਹ ਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿੋਸਟ ਸਮਾਜ ਨੰੂ 

ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਵਿੱ ਚਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਪਰਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿੈ। 

 
ਇਿ ਹਕਤਾਬ ਆਈ.ਐਲ.ਓ ਲਈ ਮੈਨਫਰੈਡ ਬਰਗਮਨ (Manfred Bergmann) ਦੁਆਰਾ ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਿੈ । 
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