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التاريخ والبروتوكول حسب التوقيع
279دائرة رقم 

طالبللعائالت   
"مدرسة "روداري

ـالمدرسةبإلى موقع الويب الخاص   
للموظفين 

للمجتمع اإلقليمي
مدرسة "روداري طالب  معلومات لعائالت 2021\2020العام الدراسي لعام  بدء  "

ر سبتمب14  يومبدأ  يسء نُعلمكم ان   العام الدراسي  هذا العام األعزاالتلميذات و  التالميذ,األمورأعزائي أولياء 

االستفتاءوجود تم تعليق األنشطة التعليمية للسوف ي ر سبتمب22والثالثاء سبتمبر   21يومي االثنين   .

يوميا بعد  يمكن التخلص منها( التي جراحيال )من النوع الطبي  \ الكمامات يجب أن يأتي الطالب إلى المدرسة كل يوم بأقنعة
في هذا الصدد  في بدايةعلومات عن المزيد من الم اإلعالن  الستخدام الشخصي )ما لم تحدد الهيئات العليا خالف ذلك(. سيتما

الدراسيالعام   

المدرسة وفقًاالي  سيدخل طالب الصف األول ، برفقة اثنين من أفراد األسرة كحد أقصى ( سبتمبر 14بالنسبة لليوم االول )
:للجدول الزمني التالي

اظهر 12:15 الساعةج وخرال صباحا – 9:30 الساعة   أ : الدخول1المجموعة  •    
ظهرا 12:45 الساعة  خروجال صباحا – 10.00الساعة دخول  ال ب: 1المجموعة  •      

خالل األسابيع األولى ا\ب  بهذا المنشور ؛ سيتم تشكيل الفصول بشكل نهائي في القسمينالفصول وقد تم إرفاق قوائم مجموعتي  
.من المدرسة

 يُطلب من أولياء أمور التالميذ في الصف األول الحضور إلى المدرسة بقلم للتوقيع على المستندات التي تهدف إلى السماح
 .باستئناف األنشطة بوعي ، مع تحمل المسؤولية من قبل جميع المعنيين ، و والذي سيقدمه مدير المدرسة بهذه المناسبة

" بدًءا منو المعلومات سيتمكن اآلباء وأولياء األمور من الرجوع إلى المستندات الموجودة مسبقًا على الموقع في قسم "التعاميم  
األيام القليلة

.المقبلة 

 على3 سبتمبر وحتى إشعار آخر ، سيدخل تالميذ الصفوف األولى ويغادرون المدرسة عند البوابة في طريق بوتيلي 15من 
:النحو التالي
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ظهرا 12.00 جوخرال- صباحا   8:00 من الساعة مجموعة أبالنسبة لل     
  ظهرا12.15 جوخرال- صباحا  8:15 الدخول الساعة  مجموعة بو لل    

: سبتمبر ، سيدخل طالب المعهد ويغادرون المدرسة في المداخل التالية وفي األوقات التالية14اعتباًرا من 
8:00 – 12:00

Orario 
lezioni

Ingresso
via De Marchi

Ingresso 
centrale via 
Bottelli 1

Ingresso 
portone via 
Bottelli 3

Ingresso 
cancello via 
Bottelli 3

8:00 -
12:00

3C 3A 3B (dal 15
settembre)

 1 Alfa
8:15 -
12:15

4C 4B 4A (dal 15
settembre)

 1 Beta
8:30 -
12:30

2B 2A 5A 5B

االقتراب من المدرسة في موعد ال يتجاوز الوقت المحدد ، والتوقف لفترةندعوكم الي عدم أولياء األمور والتالميذ إلى الي 
. التي ربما تشير إليها العالمات / اإلشارات المناسبة وللحفاظ على التباعد االجتماعيدرسة قصيرة ضرورية لدخول الم

 محددة حول كيفية الدخول والخروج وفقًاعلومات  لتلقي مخاصة الطالب ذوي القدرات البعائالت يمكن للمعلمين االتصال 
.للحاالت الفردية

 من جديدًمعا
  

مدير المدرسة 
انطونيو بيري 
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