
ISOLA 

ومفيدة المعلومات أرقام  

الطوارئ شرطة  113   

الطوارئ شرطة  112    

المرور شرطة 0161/392939   

إسعاف سيارة 118  

االطفاء رجال 115  

المالية الشرطة 117  

المجاني الرقم  101 618 800  - العامة العالقات مكتب  - فرشيلي بلدية    

مفاتيح لوحة 01615961 فرشيلي بلدية -    

14.00 إلى 12.00 من المدني الزواج مكتب 0161-596289    - فرشيلي بلدية  

والسبت الجمعة يوم انه 8.30-12.30 الخميس إلى اإلثنين من 8.30-13.00  مرات عدادات  :   

وشهادة الهوية بطاقة من الوحيدة القضية في السبت يوم التسجيل مكتب ويستخدم  

P.zza Municipio 5- 0161/596225-237-255:ICI-IMU-TASI E TARSU-TARES-TARI مكتب  اإليرادات خدمة  فرشيلي بلدية -   

الثاني الطابق - 16-14 والخميس 12:30 حتي 09:00 والجمعة واألربعاء والثالثاء االثنين: العمل ساعات  –  

17-00:8 الجمعة يوم إلى االثنين يوم من اعتبارا المجاني لهاتف 800 396 300 – رسوم  المحلية الصحة  -   

30،17-00،8 الجمعة إلى االثنين من: العمل ساعات  - Corso Mario Abbiate n 21 – Palazzina CUP – الفرو  المحلية الصحة -    

Corso Mario Abbiate 21 في CUP – 0161/593624 -593744 – الطبيب وإلغاء االختيار  المحلية الصحة   

3012:-08:00الجمعة إلى االثنين من: العمل ساعات  

12:45 حتي 8:20 والسبت 13:45 حتي 8:20 الجمعة إلى االثنين من: العمل ساعات  0161 215485-VIA RESTANO 74 باب – بوست    

  Bagliani -215090 0161-  في المناوبة الصيدليات في. 19،30- 15:30:- 12: 30 حتي 9 السبت إلى الثالثاء من العمل ساعات

عليها العثور يمكن فرشيلي محافظة في     /http://eusebiano.it/agenda/le-farmacie-in-citta-e-in-provincia  صيدلية   

الخضراء الكهرباء عدد 992 343 800 تدخل اتينا -  H24 جاهزة 

للغاز المجاني الرقم 694 237 800 تدخل اتينا -  H24 جاهزة  

800 709 077 تدخل اتينا   H24 الصحي والصرف القتلى عدد قناة جاهزة   

800 777 171- الخضراء 12:15 الى 08:30 من والجمعة صباحا 12:15 الى 08:30 من الخميس الى االثنين من العمل أوقات  ATENA 

  البيئية الصحة عدد 

18-8 الجمعة إلى االثنين من - رسوم   ATAP (BUS) 

11:00 حتي 9:00 السبت إلى االثنين من والتحفظات معلومات - ( الرحلة من يوم قبل األقل على) - 



http://www.atapspa.it/linee/linee-urbane-vercelli/ : الوقت والتردد خطوط الحضرية في ATAP (BUS) 

http://www.atapspa.it/linee/linee-extraurbane/ خطوط الضواحي في  

0161 213060: TELEFONOAMICO 

رقم المرأة ضد العنف األخضر 1522                                   

http://www.comune.vercelli.it/cms/orari-e-turni.html?Itemid=269 محطات البنزين في فرشيلي: جوالت فتح 

عبر 8 العام القسم في 1994 عام حتى كتالوج رقمية ال. فرشيلي العامة المكتبات  Cagna ،في رقمية وأنواع اللغة  

                                                                                            http://www.librinlinea.it/search/public/appl/search.php 

عبر: )للمكتبة العام القسم  Cagna 19:00 حتي 8:30 الجمعة إلى االثنين من: العمل ساعات - 0161596286. /الهاتف رقم -( 8 اللغة 

00:13-80 :30 والسبت  

 إلى االثنين من: العمل ساعات - 0161649330. الهاتف رقم -( 95 فيراري، غاليليو طريق عن مستشفى القديم" الصيدلة)" مكتبة أطفال

18:15 حتي 15:15 واالربعاء والثالثاء واالثنين 12:30 حتي 09:00 الجمعة  

 من: العمل ساعات - 0161649329. الهاتف رقم -( فيراري غاليليو طريق عن فرشيلي القديم مستشفى نفق: )مكتبة الجرف الباب فتح

8.30 الساعة من الجمعة16 :15،-14و 45:12 حتي 30:8 الخميس إلى االثنين  

                                                                                                                                800.030.070 المجاني الرقم: الصحية البطاقة  

المجاني الرقم: الصحية البطاقة   CORSO A. DE GASPERI, 14 -0161 648111 الضرائب قانون) الضرائب مكتب  )  

للمتقاعدين المجاني األساسي الكمبيوتر للدورة التسجيل يمكنك 2017/4/30 حتى    

للمتقاعدين المجاني األساسي الكمبيوتر للدورة التسجيل يمكنك 2017/4/30 حتى  INPS البوابة"ل مكرسة ،  INPS PIN وINPS". وتتوفر 

مكاتب من الطلب إستمارات  INPS (ساحة Zumaglini 10 30:12-30:8 الجمعة إلى االثنين من مفتوح )نقابة المتقاعدين مكاتب وفي  

CGIL ، UIL المبادرة في المشاركة  

خدمة ذلك تفعيل أعيد نيسان، 5 في  "Bicincittà"  المشترك، العام النقل وسائل من ونظيف صحي للحراك التلقائي الدراجة استئجار ونظام ،

معلومات أي على للحصول. اإلقليمي أكلها إمكانية مع واآلن خاصة، لسيارة بديال  http://www.atapspa.it/bicincitta-vercelli/ 

 :حتى فرشيلي هو الموزعين خدمة المياه المعدنية الطبيعية والغازية في ساحة مازيني. للعلم

http://www.comune.vercelli.it/cms/it/in-evidenza/fontanelli-comunali-di-piazza-mazzini.html؟Itemid=2 

  من أقل السنوي الدخل ومع 2017 ديسمبر 31 و 2015 يناير 1 بين المعتمدة أو يولد الذي الطفل مع الطفل مكافأة ألسر لهم ويحق

الى الطلب تقديم ويمكن€. 25000  INPS اعتماد عقب األسرة في الدخول أو الوالدة يوم من إلكترونيا بدءا  
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