
 

Avviso pubblico  anno 2022 per l’assegnazione delle unità abitative 
destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale del 
Comune di Milano localizzate nel Comune di Milano e di proprietà di: 
Comune di Milano e Aler Milano. 

L'avviso sarà aperto dale ore 9:00 del 27 Settembre 2022 fino alle ore 
12:00 del 30 dicembre 2022. 

    La domanda può essere presentata per un’unità abitativa adeguata 
localizzata nel comune di residenza del richiedente o anche nel comune in 
cui il richiedente presta attività lavorativa, La domanda può essere presentata 

esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica regionale 

raggiungibile e indicato sul sito: www.serviziabitativi.servizirl.it; 

Possono fare la domanda famiglie con indicatore di situazione economica 

equivalente (ISEE) del nucleo  

non superiore ad euro 16.000 

I nuclei familiari in condizioni di indigenza sono quelli che  

presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE 

 

 ميالنو ببلدية  المتاحة  2022 لعام  الشعبي لإلسكان  سكنية وحدات لتخصيص   إعالن
.ميالنو وألير ميالنو بلدية: قبل من والمملوكة  

 ديسمبر 30 يوم 12:00 الساعة حتى 2022 سبتمبر 27 يوم 9:00 الساعة من  اإلشعار سيفتح
2022 .  

اإلقامة بلدية في تقع مناسبة سكنية وحدة على للحصول الطلب تقديم يمكن  

 باستخدام حصريًا  اونالين الطلب تقديم يمكن  ،بها يعمل التي البلدية في حتى أو الطلب لمقدم
:  اليه المشار الموقع بزيارة المعلومات على الحصول ويمكن المنصة  

www.serviziabitativi.servizirl.it  

  الطلب تقديم يورو 16000 تجاوزي ل  ايزي اقتصادي دخل مؤشر لديها التي للعائالت يمكن

 ساويي  ايزي مؤشر ديهمل نالذي أولئك األولوية ولهم الفقر خط تحت تعيش التي العائالت
ل أق أو 3000  

http://www.serviziabitativi.servizirl.it/
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মিলান প ৌরসভায় অবমিত এবং এর িামলকানাধীন মবমভন্ন প ৌরসভার আঞ্চমলক এলাকার 
িধ্ধে উ লব্ধ  াবমলক হাউমজং  মরধ্েবাগুমলর জনে বাসা বরাধ্ের জনে  াবমলক পনাটিশ, 

২০২২ সালের জন্য : মিলান প ৌরসভা এবং আধ্লর মিলাধ্না। 

মবজ্ঞমিটি ২৭ সসলেম্বর ২০২২ তামরধ্ে ৯:00 পেধ্ক ৩০ ডিলসম্বর ২০২২ তামরধ্ে ১২:00 
 র্যন্ত চােু োকধ্ব। 

    আধ্বদনকার তার বাসিান পর্ প ৌরসভায় অবমিত বা পর্ প ৌরসভায় আধ্বদনকারী 
কাজ কধ্রন পসোধ্ন অবমিত একটি বাসার জনে আধ্বদন জিা মদধ্ত  ারধ্বন৷ 

আধ্বদনটি শুধুিাত্র আঞ্চমলক আইটি প্ল্োটফিয বেবহার কধ্র মিমজটালভাধ্ব জিা পদওয়া 
র্াধ্ব র্া অোধ্েসধ্র্াগ্ে এবং মনধ্ে সাইটটি উধ্েে করা হল: www 

.serviziabitativi.servizirl.it; 

একটি একক  মরবাধ্রর অেযননমতক  মরমিমত মনধ্দযশক (ISEE) সহ  মরবারগুমল আধ্বদন 
করধ্ত  ারধ্ব পর্  মরবাধ্রর আয় 

€১৬,০০০ এর পবমশ নয় এবং দমরদ্র  মরবার পর্  মরবাধ্রর আয় ৩,০০০ ইউধ্রা এর 

সিান বা তার কি  আধ্য়র ISEE আধ্ে। 


