
Вікно безкоштовної допомоги:

а) Освідомить вас щодо процедури 
реєстрації у Квестурі міста Феррари, а 

також надасть допомогу при заповненні 
необхідних документів (посвідчення 

гостинності/посвідчення присутності).
            

б) Надасть інформацію про дозвіл на 
проживання для тимчасового захисту та 

міжнародного захисту.
    

в) За попередньою угодою, ви можете в) За попередньою угодою, ви можете 
попросити присутність асистента для 

супроводу до:
– Пунктy допомоги у зоні Фьера;

– Квестури;
– Іншиx територіальниx послуг.

 г) Пояснення з приводу юридичних  г) Пояснення з приводу юридичних 
питань.

 д) Інформація та пояснення інших послуг 
які надаються на даній території:

– Надання місця проживання;
– Надання можливості продовжити 

шкільне навчання для дітей;
– Записатися до медичного національного – Записатися до медичного національного 

обслуговування, а також провести 
контроль щодо вакцинації

– Отримати Грін пас та провести тест на 
Ковід-19;

– Звернутися до соціальних послуг;
– Записатися на курси італійської мови.

AT  CARITAS, 
via Brasavola 19

Every Monday 
from 9:30 a.m. to 12 p.m.

Местоположение: CARITAS,
via Brasavola 19

кождого понеделка
От 9:30 до 12

Our information desk offers free assistance 
for:

a) Information about the registration 
procedure at the immigration office of the 
police department of Ferrara (Questura di 

Ferrara) and support in order to fill the 
required forms (Declarequired forms (Declaration of hospitality/ 

Declaration of presence);

b) Information about temporary and 
international protection;

c) Upon reservation, accompanying service 
to:

- Punto unico di Assistenza at the (- Punto unico di Assistenza at the (Ferrara) 
Fair;

- Police Department (Questura)
- Other territorial services

d) Guidance for further legal issues;

e) Information and guidance to other 
services such as:

- First reception and accommodation - First reception and accommodation 
services;

- School placement for minors;
- Subscription to the National Sanitary 
Service (NSS) and vaccination history;

- Covid-19 swabs and Green Pass release;
- Social Services

- Italian language courses- Italian language courses


