
المحلية فيالثقافية الوساطة  أو خدمة دائرة   

ليساندرياأ   ASL 

 

   في منطقة المحلية في جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات والعيادات وغيرها من اإلدارات الصحية

(ALESSANDRIA, CASALE MONFERRATO,TORTONA , ACQUI TERME, 

NOVI  LIGURE E OVADA).     

ISRAL    و التى تدير هذه الخدمة, لوسطاء الثقافيون فى أوقات معينة و حسب الطلب أو االتصاليتواجدون ا  

والتى تدير خدمة الوساطة بين الثقافات باالتفاق مع مقاطعة (   1010441310:) رقم هاتف    

.ليساندرياأ  

ى تسمح باالتصال بالوسيط وأيضا تم تشغيل خدمة الوسيط الثقافى عن طريق الهاتف أو شبكة االنترنت و الت

ضى و العاملين فى حل وسط ما بين المرالوسيط الثقافى هوفى نفس الوقت  و, ساعة 44 على مدارالثقافى 

. الرعاية الصحية  

ن تؤدى الى المجال الصحى و التى من الممكن أ تم تصميم هذه الخدمات لكسر الحواجز اللغوية و الثقافية فى

.و الكشف عن العالج خيص الصحىتشال فهمالتأخير فى سوء   

:الوساطة الثقافية فعالة فى اللغات التالية  

 اللغة العربية

 اللغة الرومانية

 اللغة األلبانية

 اللغة الصينية

 اللغة الهندية

. اضغط فقط على واحدة من هذه الخيارات تجد كل المعلومات بااللغة األم  

:و الفعال بها الوسيط الثقافى فى المجال الصحى  ةرفيما يلى نعرض جميع الخدمات  و األوقات المتوف  

 

 

 



ةاللغ     الخدمة التوقيت                    

 __________________________________________________________________________ 

اللغة العربية          تورتوناطفال فى أمراض النساء و التوليد وطب األ    12,30 – 10,30      الثالثاء      

الخميس و                                                                                             14,00 – 15,00 

   

TORTONA       16,30 – 14,30          االثنين   لغة األلبانيةال 

  15,00 – 14,00         الخميس اللغة الرومانية      تورتونا 

الجمعة و                  11,30 – 12,30  

باالتصال أو الطلب                     اللغة الهندية                         

___________________________________________________________________________ 

  االثنين و األربعاء     :   من اللغة العربية            فى أليساندرياالمستوصف العائلى 

8,30 – 13,00 

 ALESSANDRIA      باالتصال أو الطلب  اللغة الصينية 

___________________________________________________________________________ 

أكوى تيرمىالمستوصف العائلى فى     ACQUI TERME  12,00 – 9,00   األربعاء  اللغة العربية 

___________________________________________________________________________ 

كازالى مونفيراتوالستوصف العائلى فى  اللغة العربية         17,00 – 14,00         الثالثاء 

CASALE                                                                                      

الخميس                                                                                                          و       9,00 – 13,00  

 12,00 – 9,00        االثنين             اللغة العربية       NOVI    نوفى ليجورى فى المستوصف العائلى

_____________________________________________    

ى  ؤفادةف المستوصف العائلى      OVADA    18,00 – 16,00       األربعاء  اللغة العربية 

___________________________________________________________________________ 

تورتوناالمستوصف العائلى فى   12,30 – 8,30      الخميس            اللغة العربية    

____TORTONA____________________________________________________________________ 

 باالتصال أو الطلب         اللغة العربية   VALENZA المستوصف العائلى بيفالينسا 

___________________________________________________________________________ 

نوفى ليجورىفى لة الطفو–قسم األمومة   NOVI  12,30 – 10,30         الجمعة   اللغة العربية 



___________________________________________________________________________ 

       

كزالى قسم األطفال فى  CASALE   باالتصال أو الطلب      اللغة العربية 

 باالتصال أو الطلب                  اللغة األلبانية                   

___________________________________________________________________________  

SISP أليساندريا ALESSANDRIA    و الطلبباالتصال أ       اللغة العربية  

___________________________________________________________________________ 

ماية السجن بأليساندرياح ةاللغة العربي                              باالتصال أو الطلب                              

 ALESSANDRIA     و الطلبتصال أباال                     اللغة االلبانية  

 باالتصال أو الطلب                      اللغة الرومانية       

___________________________________________________________________________ 

فى كازالى األمراض المعدية غة العربيةالل                                          و الطلبباالتصال أ                          

CASALE                                                     نيةاللغة الروما  باالتصال أو الطلب                               

___________________________________________________________________________ 

كازالى المرافق الصحية فى   باالتصال أو الطلب                                اللغة العربية     

 CASALE     باالتصال أو الطلب                        اللغة الرومانية 

__________________________________________________________________________             

فى كازالى  ساعة                              االسعاف و الطوارئ 42فعالة خدمة االتصال بالوسيط الثقافى على مدار              

___________________________________________CASALE___فى__________________________

___ 

نوفى ليجورى  االسعاف و الطوارئ فى ةساع 42بالوسيط الثقافى على مدار فعالة خدمة االتصال                                  

NOVI   LIGURE  فى   

 __________________________________________________________________________ 

   _ 

أكوى تيرمىاالسعاف و الطوارئ فى  ساعة 42فعالة خدمة االتصال بالوسيط الثقافى على مدار      

_______________________________________ACQUI_TERME_فى__________________________

________ 

ؤفادةاالسعاف و الطوارئ فى  42فعالة خدمة االتصال بالوسيط الثقافى على مدار           ساعة                                    

      OVADA فى  

___________________________________________________________________________ 



تورتونااالسعاف و الطوارئ فى    ساعة 42على مدار  الوسيط الثقافىاالتصال بفعالة خدمة          

    TORTONA  فى  

___________________________________________________________________________ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


