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التاريخ والبروتوكول حسب التوقيع
277دائرة رقم 

 للعائالت
من موقع الويب الخاص بـالمدرسة

للموظفين
للمجتمع اإلقليمي

 للعائالتمهمة    معلومات 2021\2020بدء العام الدراسي  

 أعزائي اآلباء واألمهات ، أعزائي التالميذ والتلميذات 
عمل موظفو المدرسة وأعضاء الهيئات المدرسية  بالتعاون الوثيق مع بلدية ميالنو ، في األشهر األخيرة ويعملون في األسابيع

  األخيرة على جبهات مختلفة من أجل ضمان استئناف النشاط المدرسي والخدمات ذات الصلة

. سبتمبر14نُعلمكم ان العام الدراسي سوف يبدأ   يوم 

. سبتمبر سوف  يتم تعليق األنشطة التعليمية لوجود االستفتاء22 سبتمبر  والثالثاء 21يومي االثنين 

يجب أن يأتي الطالب إلى المدرسة كل يوم بأقنعة\ الكمامات  )من النوع  الطبي الجراحي ( التي  يمكن التخلص منها بعد كل
استخدام شخصي )ما لم تحدد الهيئات العليا خالف ذلك(. وسوف نُعلمكم بالمعلومات و  بمؤشرات محددة في هذا الصدد في وثائق

. مكتوبة في بداية العام الدراسي

من خالل المنشورات المخصصة لكل  مدارسة علي حدا ، ستجد معلومات عن الجداول الزمنية والمداخل المخصصة للفصول
لألسبوع األول من بداية افتتاح المدارس و ستستمر هذه األوقات ، ما لم يُذكر خالف ذلك ، حتى يتم تعيين المعلمين والموظفين

.بأعداد كافية لضمان الوقت المدرسي لكل اليوم الدراسي في المدرسة الواحدة

سيتم تخصيص الُمقابالت و المعلومات لعائالت الصفوف األولى خالل األسبوع المقبل واليوم األول من المدرسة ، بالنسبة
 للمقابالت يمكن أن تكون عن بُعد أو في الوجود الشخصي مع المعلميين

سيتعين قريبًا على اآلباء التوقيع على سلسلة من المستندات التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة التعليمية ومجلس المعهد
 والمصادق عليها من قبل لجنة اإلشراف على مكافحة مرض الكورونا

.والتي تهدف إلى السماح باستئناف األنشطة بشكل مستنير ، مع تولي المسؤولية من قبل جميع األطراف المعنية 

ستبدأ خدمات المقصف) تقديم وجبة الغداء \ المنسا( وما قبل المدرسة واأللعاب المسائية فقط عندما يكون من الممكن ضمان
الخدمة فيما يتعلق باألماكن التي سيتم استخدامها وتمديد وقت المدرسة حتى فترة ما بعد الظهر

 سبتمبر الحالي تم تعيين  لمعهدنا ، الدكتورة سيلوزيو نوماري ، المديرة الجديدة للخدمات العامة واإلدارية  لذلك1في 
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خضعت األمانة والخدمات ذات الصلة لتغييرات كبيرة في األشهر األخيرة وستظل متأثرة بتغيير جذري متميز باالنتقال من
 .الخدمات المباشرة إلى الخدمات عن بُعد لألسر والموظفين

نحن ننتظر تعيين موظفين ليتم تكليفهم بمكاتب فردية. لذلك نطلب من العائالت إرسال رسائل البريد اإللكتروني واالتصال
بالهاتف فقط في حالة الضرورة القصوى ، حيث إنه في هذه المرحلة من إعادة التشغيل مع فريق عمل متجدد بالكامل تقريبًا ، من

.الصعب للغاية ضمان خدمة فعالة

من خالل بلدية ميالنو و الجمعيات المدرسية  تلقت مدارسنا  التبرعات المطلوبة  لعمل التعقييم الصحي الكامل للمباني المدرسية ،
والذي تم تنفيذه في األيام األخيرة من قَبل الشركة المتخصصة لذلك   و قد  تم جدولة التدخل في نهاية مواقع البناء ، وجاري

.اإلزالة والتنظيف الخاص وذلك قبل بدء األنشطة المدرسية من أجل ضمان أقصى درجات السالمة لبدء األنشطة الدراسية

يجب على اآلباء وأولياء األمور والتالميذ والتالميذ قراءة صفحة "التعاميم" باستمرار من أجل ُمواكبة المعلومات واألحكام التي
.سيتم توفيرها من وقت آلخر

.نُرسل لكم أطيب تحياتنا ، 

 رئيس مجلس المدرسة
 ماريا روزا مازا

 مدير الدرسة
أنطونيو بيري .
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