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التاريخ و البروتوكول
218اإلعالن رقم    

 للمعلمين و أولياء األمور  للتالميذ و التلميذات
 لرئيس و أعضاء المدرسة 

ًعد و ُعن بو مساعدة في تكنولوجيا المعلومات و الكمبيوتر دعم    خدمات السكرتاريةايضا

 نحيطكم علماً بأن خدمة السكرتارية و كذلك خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات مستمرة من االثنين إلي الجمعة من الساعة الحادية
 عشر صباحاً وحتي الثانية عشرة ظهراً

مع خدمة تحويل المكالمات إلي المختصين و المساعدين اإلداريين 
 العاملين عن بُعد وذلك علي األرقام التالية 

0288447761المنطقة التعليمية   
0288447763المنطقة الشخصية 

0288447766 .0288447762منطقة الخدمات اإلدارية و العامة 
  

بعد األموال التي خصصتها الحكومة لألرقام التي تم تفعيلها بالفعل منذ مارس, هناك ايضاً مساعدة في تكنولوجيا المعلومات 
للتالميذ و األسر و الُمعلمين فيما يتعلق بالتعليم عن بُعد و الذي يمكن االتصال به من الساعة العاشرة صباحاً و حتي الساعة

 الخامسة عصراً و خاصة يوم الخميس علي الرقم
0288447764مساعد كمبيوتر 

 او عبر البريد إلكتروني و عبر جي سويت    
 

assistenzainformatica  @icslocatelli-quasimodo.gov.it  
 

  مخصصين في المقام األول لعائالت التالميذ02884477614  و مساعدة الكمبيوتر 0288447761خدمة الهاتف التعليمية 
 و الذين يواجهون صعوبات في أوارق اعتماد السجل إلكتروني أو الجي سويت أو فيما يتعلق باستخدام األجهزة المختلفة مثل

 األجهزة اللوحية مثل التابلت أو أجهزة الكمبيوتر و غيرها والتي تم استالمها  علي سبيل اإلعارة من قبل المدرسة  الستخدامها 

 العائالت و الموظفين وغيرهم من المهتمين مدعون177 و البروتوكول رقم  169كما هو موضح بالفعل في البروتوكول رقم  
 إلي الكتابة علي البريد إلكتروني بدال من االتصال

 للمتطلبات المتعلقة بالتدريس من قبل العائالت أو الموظفين
didattica@icslocatelli-quasimodo.gov.it

 للمتطلبات من الموظفين فقط داخل المدرسة
personale@icslocatelli-quasimodo.gov.it
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 للمتطلبات اإلدارية من الموردين

dsga@icslocatelli-quasimodo.gov.it

 بالنسبة لجميع الطلبات يظل البريد إلكتروني للمدرسة ُمفعالً
 miic8dq00c@istruzione.it

 مدير المدرسة
 أنطونيو بيري
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