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 التاريخ و البروتوكول حسب التوقيع

CIRCOLARE N. 267

لعائالتل  

 للتالميذ و التلميذات المدرسة االبتدائية و االعدادية

ا شالي موقع   

  الي موظفي السكرتارية 

 قوائم الكتب المدرسية و قوائم الصفوف الدراسية  لمدرسة كواسيمو و إكمال التسجيالت لطالب الصف االول

2021\ 2020لعام     

 قوائم الصفوف الدراسية و الكتب الدراسية المستقبلية للمدارس لوكاتيلي و رودلي و توماسيو

نُحيطكم علماً بان قوائم الفصول الدراسية للصف األول  ستُعلن في سبتمبر\ أيلول  عند  بدء  العام الدراسي و األنشطة  التعلمية لمدارس لوكاتيال و

 روداري و توماسيو , سيتم توصيل األدوات الُموسيقية الُمخصصة للطالب كل تلميذ علي حدا و ذلك في اليوم األول من المدرسة

قوائم الكتب الدراسية وهي نفسها لجميع الفصول  للصف األول لكل المدارس . قائمة الكتب  متاحة من خالل مرفق بهذه النشرة )و ربما في نقاط بيع

 الكتب المدرسية(

 قوائم الفصول الدراسية و الكتب المدرسية المستقبلية في مدرسة كودسيمو

لقد تم نََشر قوائم الفصول  للصف االول  من مدرسة كوديسمو و كذلك قوائم الكتب الدراسية التي تختلف باختالف الفصول  في مرفق النشرة )و

 ايضاً في  نقاط بيع الكتب المدرسية(

  و الطبقات المتوسطة الجديدة المقيدة2021 \2020 األولي في فصول السنة الطالب  تسجيل إتمام

2021\2020يجب علي عائالت الُملتحقين بالصفوف األولي من المدارس االبتدائية و االعدادية ) التعليم المتوسط(  إكمال التسجيل للعام الدراسي 

  بالطرق التالية حسب الحاجة

الترقيةالنجاح \  او عدم  في حالة تكرار العام الدراسي   

      َسيتعيُن علي العائالت إرسال  عن طريق البريد إلكتروني التالي
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 و في موضوع  الرسالة )البد من تحديد اسم التلميذ و لقبة و  كذلك اسم المدرسة و السنوات المراد تكرارها( 

  إي اعتراضات واردة من قَبل المدرسة االبتدائية أو عدم  النجاح في  الصف األول من المدرسة االعدادية \التعليم المتوسط 

   

  الطالب الذين ال يريدون تعاليم الدين المسيحي الكاثوليكي

MOD09 بالنسبة للتالميذ الذين ال يريدون تعليم الديانة المسيحية يجب علي اآلباء ملء الطلب رقم         

 أغسطس و اختيار الخيار البديل )بالنسبة للمدرسة االعدادية \ التعليم المتوسط  يمكن اختيار مواعيد دخول31المرفق بهذا المنشور قبل حلول  

 وخروج التالميذ في مواعيد محدده وذلك عن إرسال بريد إلكتروني علي

miic8dq00c@istruzione.it   

يجب كتابة في موضوع البريد إلكتروني) اسم التلميذ\ اللقب مع نسخة مرفقة من وثيقة هوية\ البطاقة الشخصية  صالحة لالب او األم ( أو تسليمها

 ظهرا12ً صباحاً الي  10    من الساعة 02.88447763باليد عن طريق مكتب  السكرتارية  عن طريق تحديد ميعاد مسبقاً باالتصال علي   

 

 اِلحمية الغذائية ألسباب صحية او دينية

 في حالة طلب الحصول علي حمية غذائية  ألسباب  دينية  او أخالفية يجب علي اآلباء ملء االستمارات المتاحة علي

https://www.milanoristorazione.it/per-le-famiglie/moduli 

   يجب إرسال نفس االستمارة عن طريق البريد إلكتروني

miic8dq00c@istruzione.it.

مع إرسال  نسخة من وثيقة هوية\ البطاقة الشخصية  للوالدين المكتتبين او تسليميها عن طريق تحديد موعد من  مكتب السكرتارية و ذلك باالتصال

     ظهرا12ً صباحاً الي  10 من الساعة 02.88447763

 وثاق خاصة بحالة التلميذ   

جميع العائالت مدعون إلرسال او تسليم باليد إي وثاق تتعلق بالتلميذ مثل وثائق قضائية خاصة بالتبني او وثائق التكليف او  غيرها   مثل  وثائق

 اإلعاقة او إذا كان التلميذ إلى حاجة إلي األدوية إذا لم يتم تسليمها بعد يجب إرسال عن طريق البريد إلكتروني

miic8dq00c@istruzione.it.     

   مع نسخة مرفقة من البطاقة الشخصية  \هوية صالحة للوالدين

        من العاشرة صباحا ًو حتي منتصف النهار02.88447763او االتصال علي  
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 sipra  النموذج  

  أغسطس\ آب الحالي31يجب إرساله قبل حلول 

  

 يُرجي من أولياء األمور وذلك عن طريق البريد إلكتروني او تسليما باليد للسكرتارية

Via Veglia 80    

 ) 02.88447763عن طريق تحديد موعد مسبقا ًباالتصال علي الرقم التالي  ال  ل  (   ةالتالي اوراق إرسال   

 *معلومات عن معالجة البيانات الشخصية

 *الموافقة علي النشر الصوتي و المرئي 

*  بكسل480 \ 640صورة شخصية للطالب بحد اقصي 

 *  التفويض لمن تريدون في وقت الخروج من المدرسة اصطحاب الطالب الي المنزل

  * isee آي نموذج الدخل \ اإلقرار الضريبي  للعائلة

* نموج التفويض الخروج من المدرسة لطالب المدرسة االعدادية

  شكراً  لحسن تعاونكم

 مدير المدرسة

 انطونيو بيري
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