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التاريخ والبروتوكول حسب التوقيع
278دائرة رقم 

مدرسة "لوكاتيلليطالب  للعائالت  "
المدرسةإلى موقع الويب الخاص بـ

 للموظفين 
 

2021\ 2020العام الدراسي بدء عن    للعائالت مدرسة "لوكاتيليمعلومات "

نُعلمكم ان العام الدراسي هذا العام األعزاء  ات ميذلوالت، التالميذ الباء و األمهات اأعزائي   
الحالي سبتمبر 14  في بدأيس  ،  

االستفتاءبسبب وجود تم تعليق األنشطة التعليمية  ي سوف   سبتمبر22والثالثاء  سبتمبر 21في يومي االثنين  .

 يمكن التخلص منها لالستخدام الشخصي )ما( التي جراحي) من النوع الطبي اليجب أن يأتي الطالب إلى المدرسة كل يوم بأقنعة
.لم تحدد الهيئات العليا خالف ذلك(. سيتم اإلبالغ عن المزيد من المؤشرات المحددة في هذا الصدد في الوثائق في بداية العام

البوابة من   سبتمبر ، سيدخل طالب الصف األول ، برفقة اثنين من أفراد األسرة كحد أقصى ، إلى المدرسة وسيغادرون14في 
يالتيسانا وفقًا للجدول التال

11:00الساعة خروج  ال - 8:00 الساعة دخول ال : ا 1المجموعة  •    
11:20الساعة خروج  ال - 8.25الساعة  ب: دخول  1المجموعة  •    

باحا ص11.50الساعة خروج  ال - باحا  ص8.50 الساعة  دخولالج: 1المجموعة    
 

بهذا المنشور ؛ سيتم تشكيل الفصول بشكل نهائي في القسمين  خالل األسابيع الفصول ا \ب   وقد تم إرفاق قوائم مجموعتي
 من المدرسةةاألول

يُطلب من أولياء األمور لتالميذ  الصفوف األولى الحضور إلى المدرسة بقلم للتوقيع على المستندات التي تهدف إلى السماح
 . مع تولي جميع المعنيين المسؤولية ، و والتي سيقدمها مدير المدرسة بهذه المناسبةكاملباستئناف األنشطة بوعي 

.سيتمكن اآلباء واألوصياء من الرجوع إلى المستندات الموجودة مسبقًا على الموقع في قسم "التعاميم" بدًءا من األيام المقبلة

 من12:00 ويغادرون في الساعة 8:00 سبتمبر وحتى إشعار آخر ، سيدخل تالميذ الصف األول المدرسة في الساعة 15من 
:المداخل / المخارج التالية

رائيسي من المدخل الالمجموعة ا         
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مجموعة ب  من مدخل طريق فيليا في زاوية طريق لوسينو •    
ديسيو من مدخل طريق فيليا عند زاوية مجموعة ج       

: سبتمبر ، سيدخل طالب المعهد ويغادرون المدرسة في المداخل التالية وفي األوقات التالية14اعتباًرا من 

Orario 
lezioni

Ingresso centrale di 
via Veglia 80

Ingresso di via Veglia
angolo via Lussino

Ingresso di via Veglia 
angolo largo Desio

8:15 -
12:15

2A
2B

4B
4C
4D

2C
4A

8:40 -
12:40

5C
5D

3A
3B
3C

5A
5B

 

الوقت المحدد ، والتوقف لفترة قصيرة ضرورية و موعداال عند ال االقتراب من المدرسة عدم  دعو أولياء األمور والتالميذن 
العالمات / اإلشارات المناسبة وللحفاظ على التباعد االجتماعيدرسة و اتباع لدخول الم .

 محددة حول كيفية الدخول والخروج وفقًا للحاالتعلومات  لتلقي مخاصة يمكن للمعلمين االتصال بأسر الطالب ذوي القدرات ال
.الفردية

. من جديدًمعا

مدير المدرسة   
يانطونيو بير 
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