
savethechildren.it

 CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO:  
 lunedì dalle 13:30 alle 17:30  
 mercoledì dalle 8:30 alle 12:30  
 venerdì dalle 9:00 alle 13:00

 CALL THE NUMBER BELOW FOR AN APPOINTMENT: 
 Mondays from 13:30 to 17:30 
 Wednesdays from 8:30 to 12:30 
 Fridays from 9:00 to 13:00

 APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS:  
 lundi de 13h30 à 17h30
 mercredi de 8h30 à 12h30 
 vendredi de 9h à 13h

 

 +39 3426681282

:اتصلي بنا للحصول على موعد من خالل الرقم 
يوم االثني ن من الساعة 13:30 إلى 17:30 ، واألربعاء ،

 من الساعة 8:30 إلى 12:30 والجمعة من الساعة 9:00 إلى 13:00

 PENTRU O PROGRAMARE, SUNĂ LA NUMĂRUL 
 DE TELEFON:  
 de luni între orele 13.30 i 17.30
 miercuri între orele 8.30 i 12.30  
 i vineri între orele 9.00 i 13.00

  ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НИЖЧЕНАВЕДЕНИМ  
 НОМЕРОМ І ЗАПИШІТЬСЯ НА ПРИЙОМ: 
 по понеділках з 13:30 до 17:30 
 середах з 8:30 до 12:30 
 та п’ятницях з 9:00 до 13:00 

  NEW PATHS ROME
The New Paths Rome project aims to support mothers 
with children by accompanying them to local services 
and putting them in contact with institutions capable of 
responding to their needs. 
If you are a mother, or are about to become one, if you 
feel isolated and don’t have much support in the city of 
Rome, you can turn to us.

You will be able to receive:
• Information, support and advice
• Cultural mediation service
• Legal support
• Service orientation 
• Other forms of support for you or your children

All the services offered are free of charge!

  NOUVEAUX PARCOURS ROME
Le projet « Nouveaux parcours Rome » vise à aider les 
mamans avec des jeunes enfants, en leur donnant accès 
aux services territoriaux et en les mettant en relation 
avec les structures capables de répondre à leurs besoins.
Si vous êtes maman ou sur le point de le devenir, et si 
vous vous sentez isolée et pensez ne trouver que peu de 
lieux d’accueil dans la ville de Rome, vous pouvez vous 
adresser à nous.

Vous aurez accès à :
• Des informations, un accueil et une écoute.
• Un service de médiation culturelle.
• Une assistance juridique.
• Une orientation vers les services disponibles.
• D’autres formes de soutien pour vous ou vos enfants.

Tous ces services vous sont proposés gratuitement.
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PERCORSI
IN COLLABORAZIONE CON

NUOVI

নিউ পাথস র াম (New Paths Rome) ফ্লায়া  

 

নিউ পাথস র াম প্রকল্পে  উল্পেশ্য হল্পে বাচ্চা থাকা মাল্প়েল্পে  স্তািী়ে পন ল্পেবা়ে সঙ্গ রেও়ো এবং তাল্পে  
প্রল্প়োজি পূ ণ ক ল্পত সক্ষম এমি প্রনতষ্ঠািসমূল্পহ  সাল্পথ র াগাল্প াগ কন ল্প়ে রেও়ো। 

 

 নে আপনি একজি মা হি, বা মা হল্পত চল্পেল্পেি,  নে আপনি নি:সঙ্গ রবাধ কল্প ি এবং র াম শ্হল্প  সহা়েতা 
ক া  মত খুব রবনশ্ রোক রিই, তাহল্পে আপনি আমাল্পে  কাল্পে আসল্পত পাল্প ি: 

 

সাক্ষাৎ ক া  জিয নিল্পচ  িম্বল্প  কে করুি: +39 3426681282, রসামবা  13:30 রথল্পক 17:30, বধুবা  8:30 
রথল্পক 12:30, শুক্রবা  9:00 রথল্পক 13:00 

 

আপনি নিম্ননেনখতগুনে োভ ক ল্পত সক্ষম হল্পবি: 

• তথয, সহা়েতা এবং প ামশ্শ 
• সাংসৃ্কনতক মধযস্ততা পন ল্পেবা 
• আইনি সহা়েতা 
• পন ল্পেবা  অনভল্প াজি 
• আপিা  বা আপিা  সন্তাল্পি  জিয অিয ধ ল্পি  সহা়েতা 

 

প্র�ানবত সকে পন ল্পেবা নবিামূল্পেয প্রোি ক া হ়ে! 
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 নে আপনি একজি মা হি, বা মা হল্পত চল্পেল্পেি,  নে আপনি নি:সঙ্গ রবাধ কল্প ি এবং র াম শ্হল্প  সহা়েতা 
ক া  মত খুব রবনশ্ রোক রিই, তাহল্পে আপনি আমাল্পে  কাল্পে আসল্পত পাল্প ি: 
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প্রল্প়োজি পূ ণ ক ল্পত সক্ষম এমি প্রনতষ্ঠািসমূল্পহ  সাল্পথ র াগাল্প াগ কন ল্প়ে রেও়ো। 
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  NOI RUTE ROMA
Proiectul Nuovi Percorsi Roma îsi propune s  sprijine  
mamele cu copii prin înso irea acestora la serviciile locale  
si punerea în re ea a acestora cu institu ii capabile s   
r spund  nevoilor lor. Daca esti mama sau esti pe cale sa 
o devii, daca te simti izolata si crezi ca ai putine puncte de 
referinta in orasul Roma, ne poti contacta. 

Vei putea primi:
• Informa ii, primire i ascultare
• Serviciu de mediere cultural
• Asisten  juridic
• Orientare c tre servicii
• Alte forme de sprijin pentru tine sau pentru copiii t i

Toate serviciile oferite sunt gratuite!

  NUOVI PERCORSI ROMA
Проект «Nuovi Percorsi Roma» має на меті 
підтримати матерів з дітьми шляхом направлення 
їх до місць надання послуг за місцем проживання, 
а також надання контактів тих закладів, які можуть 
задовольнити їхні нагальні потреби.
Якщо ви є мамою, або ось-ось нею станете, якщо 
ви почуваєте себе самотньою і якщо у Римі про вас 
нікому попіклуватися, ви можете звернутися до нас.

Що вам можуть надати?
• Інформацію, підтримку та пораду
• Пояснення щодо культурних особливостей
• Юридичну підтримку
• Зорієнтують щодо можливості отримання  
 різних послуг
• Іншу форму допомоги для вас або ваших дітей 

Усі перелічені послуги надаються на безоплатній основі!

  NUOVI PERCORSI ROMA
 إلى دعم Nuovi Percorsi Roma يهدف مشروع مسارات روما الجديدة

األمهات االالتي لديهن أطفال وذلك من خالل اصطحابه م
 إلى الخدمات المحلية والقيام بالتواصل بينهم وبين المؤسسات القادرة على

االستجاب ة الحتياجاتهم

:يمكنك أن تحصلي على
معلومات، واستقبال واستماع لك

خدمة الوساطة الثقافي ة
دعم قانون ي

ارشادات بالخدمات المتاح ة
أشكال أخرى من الدعم لك وإلطفال ك

! جميع الخدمات المقدمة مجاني ة

•
•
•
•
•

  NUOVI PERCORSI ROMA
Il progetto Nuovi Percorsi Roma vuole supportare 
mamme con bambini accompagnandole ai servizi 
territoriali e mettendole in rete con gli enti  
in grado di rispondere ai loro bisogni. 
Se sei una mamma o stai per diventarlo, se ti senti isolata 
e pensi di avere pochi punti di riferimento nella città di 
Roma, puoi rivolgerti a noi.

Potrai ricevere:

• Informazioni, accoglienza e ascolto 
• servizio di mediazione culturale 
• supporto legale 
• orientamento ai servizi  
• altre forme di sostegno per te o per i tuoi bambini

Tutti i servizi offerti sono gratuiti!
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প্রল্প়োজি পূ ণ ক ল্পত সক্ষম এমি প্রনতষ্ঠািসমূল্পহ  সাল্পথ র াগাল্প াগ কন ল্প়ে রেও়ো। 

 

 নে আপনি একজি মা হি, বা মা হল্পত চল্পেল্পেি,  নে আপনি নি:সঙ্গ রবাধ কল্প ি এবং র াম শ্হল্প  সহা়েতা 
ক া  মত খুব রবনশ্ রোক রিই, তাহল্পে আপনি আমাল্পে  কাল্পে আসল্পত পাল্প ি: 

 

সাক্ষাৎ ক া  জিয নিল্পচ  িম্বল্প  কে করুি: +39 3426681282, রসামবা  13:30 রথল্পক 17:30, বধুবা  8:30 
রথল্পক 12:30, শুক্রবা  9:00 রথল্পক 13:00 

 

আপনি নিম্ননেনখতগুনে োভ ক ল্পত সক্ষম হল্পবি: 

• তথয, সহা়েতা এবং প ামশ্শ 
• সাংসৃ্কনতক মধযস্ততা পন ল্পেবা 
• আইনি সহা়েতা 
• পন ল্পেবা  অনভল্প াজি 
• আপিা  বা আপিা  সন্তাল্পি  জিয অিয ধ ল্পি  সহা়েতা 

 

প্র�ানবত সকে পন ল্পেবা নবিামূল্পেয প্রোি ক া হ়ে! 

নিউ পাথস র াম (New Paths Rome) ফ্লায়া  

 

নিউ পাথস র াম প্রকল্পে  উল্পেশ্য হল্পে বাচ্চা থাকা মাল্প়েল্পে  স্তািী়ে পন ল্পেবা়ে সঙ্গ রেও়ো এবং তাল্পে  
প্রল্প়োজি পূ ণ ক ল্পত সক্ষম এমি প্রনতষ্ঠািসমূল্পহ  সাল্পথ র াগাল্প াগ কন ল্প়ে রেও়ো। 

 

 নে আপনি একজি মা হি, বা মা হল্পত চল্পেল্পেি,  নে আপনি নি:সঙ্গ রবাধ কল্প ি এবং র াম শ্হল্প  সহা়েতা 
ক া  মত খুব রবনশ্ রোক রিই, তাহল্পে আপনি আমাল্পে  কাল্পে আসল্পত পাল্প ি: 

 

সাক্ষাৎ ক া  জিয নিল্পচ  িম্বল্প  কে করুি: +39 3426681282, রসামবা  13:30 রথল্পক 17:30, বধুবা  8:30 
রথল্পক 12:30, শুক্রবা  9:00 রথল্পক 13:00 

 

আপনি নিম্ননেনখতগুনে োভ ক ল্পত সক্ষম হল্পবি: 

• তথয, সহা়েতা এবং প ামশ্শ 
• সাংসৃ্কনতক মধযস্ততা পন ল্পেবা 
• আইনি সহা়েতা 
• পন ল্পেবা  অনভল্প াজি 
• আপিা  বা আপিা  সন্তাল্পি  জিয অিয ধ ল্পি  সহা়েতা 

 

প্র�ানবত সকে পন ল্পেবা নবিামূল্পেয প্রোি ক া হ়ে! 


