إشعار عام بطلب بونص التسوق ( buoni spesaالمرسوم رقم  658بتاريخ )2020/03/29
اعتبارا من يوم الجمعة  3أبريل  ، 2020سيتمكن للمواطنون الذين يجدون أنفسهم في وضع اقتصادي صعب بسبب اإلجراءات المتعلقة
ً
بحاالت الطوارئ  ، Covid-19طلب بونص التسوق  buoni spesaالمنصوص عليه في المرسوم رقم 658 .بتاريخ  29مارس 2020
لرئيس إدارة الحماية المدنية الوطنية أنجيلو بوريلي  ، Angelo Borrelliمن خالل الموقع اإللكتروني لبلدية جنوة.
يجب إكمال نموذج الطلب عبر اإلنترنت فقط على الموقع اإللكتروني لبلدية جنوة ( )www.comune.genova.itوسيعتمد على الشهادة
الذاتية.
يجب على من يقدم الطلب ان يكون عنده اإلقامة في بلدية جنوة ويجب أن يتوافق مع عدد من سيكن في العنوان نفسه.
تمشيا مع المرسوم رقم ، 658 .يتم دفع طلب بونص التسوق لألشخاص الذين ليسوا عندهم اي دعم مقدم من الهيئات العامة (مثل دخل أو
معاش المواطنة  ، Reddito o Pensione di Cittadinanzaدخل التضمين  ، Reddito di inclusioneبونص  600يورو .)...
معايير األولوية األخرى  ،التي حددتها بلدية جنوة  ،هي وجود قصر أو معاقين في وحدة األسرة.
يمكن إنفاق البونص في جميع متاجر البقالة التي سيتم تحديد قائمتها على الموقع اإللكتروني للبلدية  ،وستكون قيمتها  100يورو لكل فرد من
أفراد األسرة.
تقديم الطلبات لغاية  6أبريل .2020
سوف يتم تسليم بونص التسوق بالطريقة الموضحة الحقًا.
لكل من يواجه صعوبة في تقديم الطلب عبر اإلنترنت االتصال بالرقم  5574500-010أو جمعيات القطاع الثالث التي سيتم اإلشارة إليها
على موقع البلدية  ،والتي يمكنها إرسال الطلب بدالً من مقدم الطلب.
المعطيات التي يجب اإلعالن عنها عند تقديم الطلب  ،والتي يجب أن تتم حصريًا عبر النموذج عبر اإلنترنت  ،موضحة أدناه:
 هل األسرة تواجه صعوبة في شراء الطعام والضروريات األساسية بسبب حالة الطوارئ  COVID-19التي أدت إلى فقدان  /انخفاض دخلاألسرة.
[] عدد أفراد األسرة المقيمين في بلدية جنوة  ،بما في ذلك ال ُمعلن (اذكر العدد) ؛
صر (الذين لم يبلغوا  18عا ًما (اذكر العدد) ؛
[] عدد القُ َّ
[]عدد ذوي اإلعاقة (قانون  ، 104/92المادة  3الفقرة  3وامراض طيف التوحد و متالزمة داون) (اذكر العدد) ؛
عدد [] من أفراد األسرة يتلقون دع ًما آخر للدخل  ،مقد ًما من هيئة عامة مثل تسريح العمال  ، DISS-COLL ،NASpI ،الدخل أو معاش
المواطنة  ،دخل التضمين  ،بونص  600يورو (اذكر العدد).

