
Your Rights as a Minor in Italy 

If you are under 18 and came to Italy to escaping war, poverty, or other bad 
conditions in your country— you have rights protected by Italian law. 

 
For help & more information, go to: www.Nosapo.org/Italy 

 
 

1. Safe Entry & Residence Permit: If you came to Italy seeking asylum, you cannot be 
rejected at the border. You have the right to be given a residence permit.  

A juvenile court can send you back to your country only under rare circumstances; 
a court must make this decision within 30 days of your arrival to Italy.   

 
2. Determining Your Status: You have the right to receive humanitarian assistance, first 

aid & shelter upon arrival (including before the interview, before status is determined).  
When you are interviewed by a governmental official, you have the right to be 
accompanied by a cultural mediator and your temporary guardian.   

 
3. Family, Foster Placement, or Repatriation: When in your best interest, the local juvenile 

court can order your assisted, voluntary repatriation to be with your family.  
If you have family members in Italy, you have the right to stay with them. If no family 
member is available to take care of you, then you will be placed with a foster 
family.   

 
4. Health and Education: You have the right to health and education (before receiving  

residence permit). You also have the right to a cultural mediator when decisions are 
being made about your health and education needs.  

 
5. The Right to Be Heard: You have the right to speak at any proceeding involving you.  

You must give your consent to receive help from a non-governmental organization 
in legal procedures; you are not obligated to receive help from any organization.  
You have the right to a lawyer you trust to represent you. 

 
6. Protection from Trafficking: It is the government’s responsibility to ensure that you do 

not become a victim of human trafficking.  You have the right to receive protection as 
well as psychosocial, medical, and legal assistance.   

If you have been trafficked, you have the right to receive adequate assistance as 
compensation for damages. 

 
 
 
 
  
 

 

 

Email: Connect@Nosapo.org 

www.Nosapo.org 



 
إإيیططاليیا ددوولة في كططفلل حقووقكك  

 
توجهھ إإلى إإيیطاليیا للهھرووبب من االحربب أأوو االفقر أأوو غيیر ذذلك من االظرووفف االسيیئة في بلدكك معاًما وواانت  18إإذذاا كانن عمركك أأقل من  فلديیك حقوقق  -

محميیة بموجب االقانونن ااإليیطالي.  
 

www.Nosapo.org/Italyللحصولل على االمساعدةة وومزيید من االمعلوماتت ٬، اانتقل إإلى:    
 

 
	  

 على االحصولل في االحق لديیك. االحدوودد على ررفضك يیمكن فال ٬، االلجوء على للحصولل إإيیطاليیا إإلى ووصلت قد كنت إإذذاا: آآمنة ووإإقامة ددخولل تصريیح. 1
.إإقامة تصريیح  

 
 إإلى ووصولك من يیوًما 30 غضونن في االقراارر هھھھذاا ااتخاذذ االمحكمة على يیجب ؛ فقط ناددررةة ظظرووفف في بلدكك إإلى تعيیدكك أأنن ااألحدااثث لمحكمة يیمكن
.إإيیطاليیا  

 
 تحديید ووقبل االمقابلة قبل ذذلك في بما( االمأووىى إإلى وواالوصولل ااألووليیة ووااإلسعافاتت ااإلنسانيیة االمساعدااتت تلقي في االحق لديیك: ووضعك تحديید. 2

).االوضع  
 

.االمؤقت ووووصيیك االثقافي االوسيیط يیراافقك أأنن في االحق لديیك ٬، االحكومة مسؤوولل قبل من مقابلتك تتم عندما  
 

 االمدعومة االطوعيیة بالعوددةة تأمر أأنن االمحليیة ااألحدااثث لمحكمة يیمكن ٬، االجميیع مصلحة في تكونن عندما: االوططن إإلى االعوددةة أأوو االحضانة أأوو االعائلة. 3
 مع ووضعك فسيیتم ٬، لرعايیتك االعائلة أأفراادد من فردد أأيي يیتوفر لم إإذذاا. معهھم االبقاء في االحق فلديیك ٬، إإيیطاليیا في عائلة أأفراادد لديیك كانن إإذذاا عائلتك إإلى
.حاضنة عائلة  

 
 االقرااررااتت ااتخاذذ عند االثقافيیة االوساططة في االحق أأيیًضا لديیك). ااإلقامة تصريیح على االحصولل قبل( وواالتعليیم االصحة في االحق لديیك: وواالتعليیم االصحة. 4

.وواالتعليیميیة االصحيیة ااحتيیاجاتك حولل  
 

.بك تتعلق إإجرااءااتت أأيي في االتحدثث في االحق لديیك: سماعك يیتم أأنن في االحق. 5  
 

ً  لست ؛ االقانونيیة ااإلجرااءااتت في حكوميیة غيیر منظمة من مساعدةة لتلقي مواافقتك تمنح أأنن يیجب  في االحق وولديیك. منظمة أأيي من االمساعدةة بتلقي ملزما
.لتمثيیلك بهھ تثق محامم  

 
 باإلضافة االحمايیة على االحصولل في االحق لديیك. بالبشر ااالتجارر ضحيیة تصبح أأال ضمانن مسؤووليیة االحكومة عاتق على تقع: ااإلتجارر من االحمايیة. 6
.وواالقانونيیة وواالطبيیة ووااالجتماعيیة االنفسيیة االمساعدةة إإلى  

 
.ااألضراارر عن كتعويیض مناسبة مساعدةة على االحصولل لك فيیحق ٬، بك ااالتجارر تم قد كنت إإذذاا  

 
 
 
 
  
 

 

 : ينوورتكلإلاا ديیربلاا
Connect@Nosapo.org 

www.Nosapo.org 


