
 

 

Avviso pubblico per l'assegnazione degli alloggi destinati ai servizi 
abitativi pubblici (SAP) per cui possono presentare domanda i 
cittadini residenti a Milano con un reddito ISEE fino a 16mila euro 

Fino al 40% degli alloggi sarà riservato a nuclei familiari indigenti  
con un reddito ISEE pari o inferiore a 3mila euro.  

Le richieste dovranno essere presentate a partire dalle ore 9 di giovedì 24 
febbraio, fino alle ore 12 del 9 maggio 2022 attraverso la Piattaforma per la 
gestione dei servizi abitativi. 

Il candidato potrà scegliere fino ad un massimo di due alloggi per cui 
presentare la domanda. Nella descrizione dell'appartamento saranno 
disponibili tutti i dettagli tra cui localizzazione, superficie utile residenziale, 
tipologia del metodo di riscaldamento, stima delle spese per i servizi, l'ente 
proprietario e il numero delle richieste già pervenute. 

Il Comune di Milano ed MM SpA, così come ALER Milano, offriranno un 
servizio per supportare i richiedenti al momento della compilazione della 
domanda. Sono 11 le postazioni informatiche attivate con personale 
dedicato per assistere i cittadini nella trasmissione informatica della 
domanda. 

Il servizio è disponibile previo appuntamento telefonico. In particolare sono 
quattro le postazioni messe a disposizione dal Comune di Milano presso 
l'area assegnazione alloggi ERP in piazzale Cimitero Monumentale con 
appuntamento prenotabile attraverso lo 02.02.02 (dal lunedì al venerdi, 
dalle ore 8 alle 20) o sul sito www.comune.milano.it. A queste si 
aggiungono le 2 postazioni offerte da MM SpA in via delle Forze armate 
175/A e via Civitavecchia 108, che possono essere riservate telefonando 
al numero 800.013.191 (dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 
ore 8:30 alle ore 16:30) e altre 5 postazioni gestite da ALER Milano in via 
Saponaro 24 , via Newton 15, via Salemi 25, viale Romagna 26 ( 2 
postazioni) telefonando al numero 800.014.438 dalle ore 8:00 alle ore 
20:00. 
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পাবলিক হাউজ িং পলিষেবাি (SAP)  ন্য আবাসন্ বিাষেি  ন্য পাবলিক 

লবজ্ঞলি    াাি  ন্য লিিাষন্ রিলসষেন্সসহ বসবাসকািী ন্াগলিকিা ১৬ 

হা াি ইউষিা পা যন্ত াাষেি ইষ  ( ISEE ) আষে তািা আষবেন্ কিষত 

পািষব।  

৪০% পা যন্ত আবাসন্ ,৩ হা াি ইউষিাি সিান্ অথবা তাি কি ইষ ি       

( ISEE )  অসহায় পলিবািগুলিি  ন্য সিংিলিত থাকষব ।  

আবেদন করার সময়সীমা হল ২০২২ সাবলর ২৪বে ফেব্রুয়ারর সকাল ৯ টা ফেবক 

২০২২ সাবলর ৯ই ফম দুপুর ১২ টা পর্ যন্ত  আোসন পররবেোগুরল পররচালনার জনয 

প্লাটেবম যর   মাধ্যবম ।     

একজন আবেদনকারর একসাবে সবে যাচ্চ দটুট োসস্থান পছন্দ কবর তার জনয 

আবেদন করবত পারবে I অ্যাপাটযবমবের রেেরবে এর অ্েস্থান, আোস উপবর্াগী 

স্থান, রহটাবরর ধ্রন, রেল্ডিং এর সারভযস চাজয, মারলক ফক, এেিং ইবতামবধ্য এই 

োসস্থানটটর জনয কতগুরল আবেদন জমা পবরবছ ফসই েযপাবর রেস্তাররত রেেরে 

োকবে।   

রমলান ফপৌরসভা এেিং এমএম এসরপএ ( MM SpA ), আবলর রমলান ( ALER 

Milano ) এর মবতা , আবেদন করার সময় আবেদন েরম পুরন করার ফেবে 

সাহাবর্যর জনয একটট পররবেোর েযেস্থা করা হবয়বছ । নাগররকবদর কম্পিউটার 

ফটরলকাবে সহায়তা করার জনয ১১ জন রনবেরদতপ্রান করম যবদর সহবর্ারগতায় 

১১টট কম্পিউটার ফেেন চাল ুকরা হবয়বছ ।   

সারভযসটটর ফসো পাওয়ার জনয পূবে য ফটরলবোবনর মাধ্যবম অ্যাপবয়েবমে রনবত 

হবে । রেবেে কবর , রমলান ফপৌরসভার দ্বারা ইরপআর ( ERP ) হাউল্জিং 

অ্যাসাইনবমে এলাকায়  ৪টট ফেেন / স্থাবনর েযেস্থা করা হবয়বছ রপয়াজ্জাবল 

রচরমবতবরা মনুবমন্তাবল  এেিং  এখাবন  02.02.02   এর মাধ্যবম েুরকিং এর জনয 

অ্যাপবয়েবমে ফনয়া র্াবে ( ফসামোর ফেবক শুক্রোর, সকাল ৮টা ফেবক রাত 

৮টা পর্ যন্ত ) অ্েো www.comune.milano.it এই সাইবটর মাধ্যবম । এর সাবে 

এমএম  এসরপএ ( MM SpA ) এর দ্বারা প্রস্তারেত ২ টট ফেেন / স্থান ফর্াগ করা 

হবয়বছ  র্া হল রভয়া ফদবে েরর্া আরমাবত - ১৭৫/A এেিং রভয়া- রচরভতাবভরিয়া 

১০৮ , 800.013.191 এই নাম্বাবর ফটরলবোন করার মাধ্যবম এখাবন ররজাবভযেন 

করা র্াবে ( ফসামোর ফেবক শুক্রোর সকাল ৮.৩০ রমরনট ফেবক একটানা রেবকল 

৪.৩০ রমরনট পর্ যন্ত ) এেিং আবলর ( ALER ) রমলান দ্বারা পররচারলত অ্নযানয ৫ টট 

ফেেন হল  রভয়া – সাবপানাবরা ২৪ , রভয়া- রনউটন ১৫, রভয়া- সাবলরম ২৫, 

রভয়াবল ফরামাইনা ২৬ ( ২টট ফেেন )  800.014.438 এই নাম্বাবর সকাল ৮টা 

ফেবক রাত ৮টা পর্ যন্ত ফটরলবোবনর মাধ্যবম ।  



 

  الشعبيةشعار عام لتخصيص المساكن إ

( والتي يمكن للمواطنين المقيمين في SAP)ةماالع

ألف يورو التقدم  16يصل إلى  ISEEميالنو بدخل 

 بطلب للحصول عليها

٪ من أماكن اإلقامة 40ما يصل إلى  تخصيصسيتم 

يساوي أو أقل من  ISEEدخل  ذوي للعائالت المعوزة

 آالف يورو. 3

صباًحا يوم  9يجب تقديم الطلبات بدًءا من الساعة 

 9ظهًرا يوم  12فبراير وحتى الساعة  24الخميس 

إلدارة  تطبيق اونالين الخاصمن خالل  2022مايو 

 خدمات اإلسكان.

يمكن للمرشح اختيار ما يصل إلى اثنين من 

وصف  هناككحد أقصى لتقديم الطلب.   المساكن

، ستتوفر جميع التفاصيل بما في ذلك  للشقة

الموقع والمنطقة السكنية  ونوع  التدفئة 

وتقدير تكاليف الخدمات والمالك وعدد الطلبات 

 التي تم استالمها بالفعل.

 ALER Milan، وكذلك  MM SpAستقدم بلدية ميالنو و 

إكمال الطلب.  في المتقدمة لمساعدة االسر، خدمة 

موظفين متخصصين ب  مزودكمبيوتر  مكان 11هناك 

اونالين على لمساعدة المواطنين في نقل التطبيق 

 .الكمبيوتر

. على تلفونياالخدمة متاحة عن طريق تحديد موعد 

عمل وفرتها  اماكنوجه الخصوص ، هناك أربع 

في ميدان  ERPبلدية ميالنو في منطقة إقامة 

Monumental Cemetery ن خالل مع موعد يمكن حجزه م

( 20إلى  8)من االثنين إلى الجمعة ، من  02.02.02

.  www.comune .milano.itأو على الموقع اإللكتروني 



إلى هذه   MM SpAمن   مكانين اخرينتمت إضافة 

 وشارع Delle Forze Armate   175  /Aفي شارع

Civitavecchia 108  والتي يمكن حجزها عن طريق ،

)من االثنين إلى  800.013.191االتصال بالرقم 

 5( وغيرها من 16:30إلى   8:30الجمعة  متواصل من 

 Saponaro في شارع ALER Milanoعمل يديرها  اماكن

 Salemi 25 ، viale شارع،  Newton 15 شارع،  24

Romagna 26    800.014.438عن طريق االتصال بالرقم 

 . 20:00إلى   8:00من 


