
ਖੇਤਰੀ ਯੂਨੀਅਨ   Terre D'ARGINE   ਿਵ� ਚ ਸੋ�ਲ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਚਾਰਟ

ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਸੇਵਾਵ� ?
                     ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਇਹ ਚਾਰਟ ਇਲਾਕੇ ਿਵ� ਚ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਨੰੂ ਲੌਕ� ਤ� ਕ 

ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹ� ਕ� ਪ �ਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਿਵ� ਚ ਮ� ਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਇੰਟਰਨ% ੱਟ ਦੀ ਸਾਇਟ (www.terredargine.it)ਤ3,  5ੋ5ਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ� ਤੇ ਿਨਊਜ਼ਲ਼ੈਟਰ� ਰਾਹ: ਵੀ 

ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਕੇ ਿਵ� ਚ ਸੋ�ਲ ਸੇਵਾਵ� 
                     ਇਹਨ� ਸੋ5ਲ ਸੇਵਾਵ� ਿਵ� ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਿਵਆਕਤੀ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜ� ਥੇ ਉਹ 

ਆਪਣੀਆਂ ਿਨੱਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ�  ਬੇਿਝਜਕ ਹੋ ਕੇ ਦ� ਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ@ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ , ਬ� ਿਚਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਤੇ 

ਆਰਿਥਕ ਤੰਗੀ ਆਿਦਕ ਇਹ ਸਿਹਯੋਗ ਹੇਠ� ਿਦ� ਤੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦ� ਹੈ :-

•••• ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਿਨਰਪ�ਖਤਾ

•••• ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁ5ਲਤਾ

•••• ਪਾਰਦਰ5ਤਾ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ

•••• ਭਾਗੀਦਾਰੀ

•••• ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ 5ਮੂਲੀਅਤ

•••• ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ 

ਇਲਾਕੇ ਿਵ� ਚ ਸੋ�ਲ ਸੇਵਾਵ� ਤੇ ਇਹਨ� ਦੀ ਬਣਤਰ

       ਇਲਾਕੇ ਿਵ� ਚ ਸੋ5ਲ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੇ  4 ਦਭਤਰ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਕਾਰਪੀ(Carpi) ,ਕੰਮਪੋਗਿਲਆਨN (Campogalliano)

,ਨੌਵੀ (Novi di Modena) ਤੇ ਸੋਲੇਇਰਾ (Soliera) ਿਵ� ਚ ਹਨ 

             ਸੋ5ਲ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ Terredargine ਤ3 ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ� ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਨਾਲ ਵੀ  ਨ% ਟਵਰਕ 

ਿਵ� ਚ  ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵ�  ਿਜਵ@ ਿਕ ਯੂ ਐਸ ਐਲ (USL), ਨਾਬਾਿਲਗ ਬ� ਿਚਆਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਮ 

ਿਟZਿਬਊਨਲ,ਮੌਡੇਨਾ ਿਜ਼ਲ\ੇ   ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾਵ� , ਸਕੂਲ�, ਪਬਿਲਕ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ,ਆਚੇਰ (ACER) , 

ਤੀਜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਆਿਦਕ 

ਸੇਵਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਗਤੀਿਵਧੀਆ

   ਿਰਸੈਪ�ਨ : 
               ਿਰਸੈਪ5ਨ ਉਹ ਜਗਾਹ ਿਜ� ਥੇ ਇ� ਕ  ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁ5ਕਲ� ਿਵ� ਚ ਫਸੇ ਪਿਰਵਾਰ ਪਿਹਲੀ 

ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁ5ਕਲ� ਨੰੂ ਦ� ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਮ� ਦਦ
5ੋ5ਲ ਵਰਕਰ� ਵਲ3 ਕਈ ਪੋ aਜੈਕਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� ਿਵ� ਚ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਆਦਤ� ਤੇ ਿਸਹਤ ਨੰੂ 



ਮ� ਦੇਨਜ਼ਰ ਰ� ਖ ਕੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰ� ਿਖਆ ਤੇ  ਬ� ਿਚਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਿਵ� ਚ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤ@ 

ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਵੇ ਜ� ਆਰਿਥਕ ਤੰਗੀ ਿਵ� ਚ ਫਿਸਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ

ਜ�ਦ� ਹੈ 

ਹੋਰ ਇਲਾਿਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯੋਜਨਾ
ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸੇਵਾਵ� ਵਲ3 ਹੋਰ ਇਲਾਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਿਸ਼5 ਕੀਤੀ ਜਾਦ: ਹੈ ਿਕ ਿਕੰਨb  ਲੋਕ 

ਇ� ਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ , ਉਹਨ� ਦਾ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਬਿਲਕ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਵਰਤ3 ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨਾ 

ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁ� ਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੇ ਤ� ਿਕ ਲੋਕ� ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਿਜਸ 

ਨਾਲ - ਆਤਮ ਿਨਰਭਰ ਤੇ ਇਕਮੁ� ਠਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ 

ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ� ਤੇ ਗੰਟੑੀਸ਼ੁਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ� (ERP)ਤੇ ਗੰ aਟੀਸ਼ੁਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਯੋਜਨਾ(ERS) ਲਈ ਦਾਮ�ਦਾ ਿਜ� ਥੇ ਉਹ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ eਥੇ ਦੀ ਸੋ5ਲ 

ਰfਟਲ ਏਜੰਸੀ ਜ� ਓਫੀਚੋ ਕਾਜ਼ਾ (Ufficio Casa)  ਿਵ� ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸੇਵਾਵ� ਤੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਿਵ� ਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ
ਸਾਲਾਹ ,ਿਰਪੋਰਟ, ਸ਼ਕਾਇਤ� -

                ਨਾਗਿਰਕ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਰਿਵਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇ5 ਕੀਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਕਾਇਤ�,ਿਰਪੋਰਟ  ਵੀ 

ਉਿਚਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਿਟਕਾਣੇ 'ਤੇ ਉਪਲ� ਬਧ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਨਾਗਿਰਕ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ
• ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ� ਦੇ ਸ� ਿਭਆਚਾਰਕ, ਿਸਆਸੀ, ਦਾਰ5ਿਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵ5ਵਾਸ� ਦਾ ਪੂਰਾ  ਸਿਤਕਾਰ  

ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 

• ਨਾਗਿਰਕ�  ਨੰੂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ,ਉਹਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ,ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸੇਵਾਵ� ਵਲ3 ਪੇਸ਼ ਆਫਰ� 

ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹ� ਕ ਹੈ

• ਿ5ਕਾਇਤ�, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ� ਜਮ\� ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹ� ਕ ਹੈ

ਨਾਗਿਰਕ� ਦੇ ਫਰਜ਼
• 5ੋ5ਲ ਵਰਕਰ� ਨੰੂ  ਪੂਰਾ -ਪੂਰਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਕੰਮ� ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ

• ਫੋਰਸ ਿਵਚ ਿਨਯਮ� ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ, ਸਾਜ਼-ੋਸਾਮਾਨ  ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਵੀ 

ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ

• ਅਿਜਹੇ ਿਵਵਹਾਰ ਤ3 ਬਚਣਾ  ਜੋ ਹੋਰ ਨਾਗਿਰਕ� ਲਈਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰ� ਲਈ ਪਰੇ5ਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹਨ



Allegato A

        ਕਾਰਪੀ(Carpi),ਕੰਮਪੋਗਿਲਆਨN (Campogalliano),ਨੌਵੀ(Novi di Modena) ਤੇ ਸੋਲੇਇਰਾ (Soliera)

Allegato alla Carta dei Servizi

Modulo per reclami,segnalazioni e suggerimenti

 ਸਾਲਾਹ ,ਿਰਪੋਰਟ, ਸ਼ਕਾਇਤ� ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ

 Sig.ra-

Sig/ਸ਼ੀ੍ਮਾਨ/ਸ਼ੀ੍ਮਤੀ------------------------------------------------------------------------------

--

Residente in/ 

ਿਨਵਾਸੀ--------------------------------------------------------------------------------------

Comune/ ਪੂਰਾ----------------------------------------------- 

Indirizzo/ਪਤਾ-----------------------------------------------------------------------------------

--------------------

tel/ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ------------------------------------fax/ਫੈਕਸ----------------------------

email/ਈਮੇਲ-------------------------------

presenta reclamo/ ♦ਿ5ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰੋ      ਇsegnala/ ♦ਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ      

(*)  barrare se trattasi di reclamo o di segnalazionee circoscrivere i fatti in lingua italiana 

indicando luogo e persone coinvolte/ਇ� ਥੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜੇਕਰ  ਇਸ ਿ5ਕਾਇਤ ਜ� ਿਰਪੋਰਟ ਿਵ� ਚ 

ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ 5ਾਮਲ ਹਨ

Operatore che ha raccolto la segnalazione/ਓਪਰੇਟਰ ਿਜਸ ਨb  ਿ5ਕਾਇਤ ਜ� ਸੰਕੇਤ ਨੰੂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ 

ਹੈ-------------------------------------------

♦ reclamo/ਿ5ਕਾਇਤ 

♦  segnalazione/ ਸੰਕੇਤ                          

                                  data/ਤਾਰੀਖ਼  _______________________________


