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التاريخ والبروتوكول حسب التوقيع
رقم دائري
 280 

طالب مدرسةللعائالت  
 "Quasimodo"

المدرسةإلى موقع الويب الخاص بـ  
للموظفين 

للمجتمع اإلقليمي

"Quasimodo" مدرسة طالب  معلومات لعائالت 2021\2020العام الدراسي  بدء  

نعلمكم ان العام الدراسي هذا العام األعزاء  ات ميذلوالت، التالميذ  و األمهات أعزائي اآلباء  
الحالي سبتمبر 14  في بدأيس  ،  

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

منو ذلك والدوام الكامل يومي االثنين والخميس بعد الظهر   المنسا \ تقديم وجبة الغداء ( )من المفترض أن تبدأ خدمة المقصف
. سبتمبر ، إذا سمحت بذلك موارد الموظفين المتاحة28 يوم 

بعد كل يمكن التخلص منها التي جراحي ال \ الكمامات من النوع الطبي  يجب أن يأتي الطالب إلى المدرسة كل يوم بأقنعة
المحددة في هذا و المعلومات   عن المزيد من المؤشراتبالغكمستخدام شخصي )ما لم تحدد الهيئات العليا خالف ذلك(. سيتم اا

الدراسيالصدد  في بداية العام   .

 مساًء ، تمت دعوة أولياء أمور تالميذ الصفوف األولى وأولياء أمورهم إلى اجتماع5.30 سبتمبر في تمام الساعة 9يوم األربعاء 
تسجيلعملية المعهد أثناء  المسجل في على البريد اإللكتروني دعوه  سوف يتلقون و معن بُعد في لقاء مع مدير المدرسة ومعلميه

. الطالب

 ؛ في6 سبتمبر وحتى إشعار آخر ، سيدخل الطالب المدرسة ويغادرونها عند المدخل الرئيسي في شارع ديال جوستيزيا 14من 
الوقت المحدد واتباًعا لتعليمات طاقم المدرسة ، سيصل الطالب إلى ساحتي الفناء المخصصين للمدرسة الثانوية وسيتبعون

 :المسارات المخصصة
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مواعيد
  الحضور

Ingresso cortile
del cancello
principale

poi ingresso
principale

Ingresso cortile
del cancello a destra
poi scale laterali a

destra

Ingresso cortile
del cancello a destra
poi aule piano terra a

destra

8:00 -
12:00

1A 1C 3C

8:10 -
12:00

1B / /

9:00 -
13:00

2A
2C

2B /

9:10 -
13:00

3A 3B /

 حيث الحضانة الخاصة بالبلدية  مشترك مع مدارس يعتبر مدخل   6بشارع جوستتزييا  مع األخذ في االعتبار أن المدخل الوحيد
من البوابة الرئيسية على اليسار( والنظر في شكل نظام الطرق المحلي)المدخل  يتم الدخول من  .

  
موعد ال يتجاوز الوقت المحدد ، والتوقف لفترة قصيرةاال عند ال االقتراب من المدرسة عدم  دعو أولياء األمور والتالميذن

 . التي ربما تشير إليها العالمات / اإلشارات المناسبة وللحفاظ على التباعد االجتماعيدرسة ضرورية لدخول الم
 محددة حول كيفية الدخول والخروج وفقًا للحاالتعلومات  لتلقي مخاصة يمكن للمعلمين االتصال بأسر الطالب ذوي القدرات ال

.الفردية
. من جديدًمعا

مدير المدرسة 
انطونيو بيري 
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