Zyra e te huajve, në lidhje me “Sektorin e përgjithshem të biznesit” ofron nje sherbim orientimi
popullates emigrante banuese ne territorin e qytetit te Seriates.
Znj. Montecroce Emanuela përgjegjëse
Sheshi Alebardi, 1 – hyrja nga jashte
Tel : 035 304 296
Fax : 035 301 152

Sherbimet qe ofron:
Të sigurojë përgatitjen dhe dorëzimin elektronik të praktikave administrative në lidhje me:
-

Hyrjen në Itali me anë të kuotave te vena ne disposicion nga shteti italian;

-

Sanatoreve te herepashereshme;

-

Lejet e qendrimit (aplikimi, rinovimi dhe konvertimit);

-

Kartat e qëndrimit pa afat e afatgjate BE

-

Testin e gjuhes italiane;

-

Bashkimin familjar.

Ofron gjithashtu asistence ne pregatitjen e praktikave administrative në lidhje me:
-

Vizat për të hyrë në Itali;

-

Kushtet per strehim të përshtatshem;

-

Kerkesat per nenshtetësine italiane (Art.5 dhe 9 të ligjit 1992/02/05 n. 91).

Ofron informacion dhe këshilla mbi:
-

Hyrjen në Itali me anë të kuotave per te huaj qe duan te punojne ne Itali;

-

Lejet e qendrimit;

-

Regjistrimin e lindjeve;

-

Regjistrimet ne komune per strehim;
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-

Praktikat per bashkim familjar;

-

Integrimin ne fushen e punes ne territorin lombard;

-

Njohja e kualifikimeve/studimeve te kryera jashte Italise;

-

Kerkesa per azil politik / refugjatëve;

-

Kurse alfabetizimi te gjuhes italiane;

-

Çështje te nenshtetësisë Italiane;

-

Ndihme e orientim rreth sherbimeve te ndryshme qe territori ofron ne lidhje me tema si
shendeti, shkolla, puna dhe strehimi.

Zyra e Jashtme është gjithashtu në kontakt me UTG - Prefekturen dhe Policine e Shtetit në Bergamo
dhe të gjitha ambasadat italiane dhe të huaja.
Zyra e informacionit është një objektiv i projektit SPINN / Bergamo. Aktive nga 1 shkurt 2005 ne
sherbin te qytetareve me nenshtetesi te huaj banues ne Seriate (BG).
Adressa:
Sheshi Alebardi, 1 – (hyrja nga jashte)
tel: 035 304 296
fax: 035 301 152
e-mail: ufficio.stranieri@comune.seriate.bg.it
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