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التاريخ والبروتوكول حسب التوقيع
281الدائري رقم 

طالبلعائالت     
"مدرسة "توماسيو

صإلى موقع الويب الخا  
للموظفين

مدرسة  "توماسيولعائالت طالب  معلومات 2021\2020العام الدراسي بدء   "

 أعزائي اآلباء واألمهات ، أعزائي التالميذ والتلميذات 
. سبتمبر14ستبدأ المدرسة  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(. و سوف نوافيكم بكل المعلومات و المؤشرات في الوثائق مع بداية العام

. الدراسي

إلىاالباء و األمهات و مساًء ، تمت دعوة أولياء أمور تالميذ الصف األول 6.30 سبتمبر في تمام الساعة 9في يوم األربعاء 
 محددة على البريد اإللكتروني المرسل إلى أيضا سوف يتلقون دعوة و اجتماع عن بُعد في لقاء مع مدير المدرسة ومعلميها

.المعهد أثناء التسجيل
1يتم توزيع تالميذ الصفوف المستقبلية  A  1و B في مجموعات تسمى Alpha و Beta القوائم مرفقة بهذه النشرة إلى جانب

.خالل األسابيع األولى من المدرسة B و A سيتم تشكيل الفصول بشكل نهائي في القسمين

  سبتمبر وحتى إشعار آخر ، سيدخل الطالب المدرسة ويغادرونها على النحو التالي ؛ في الوقت المحدد واتباع تعليمات14من 
:طاقم المدرسة ، سوف يدخل الطالب إلى المدرسة ويتبعون المسارات المخصصة

مواعيد الحضور  الدخول من شارع
via Lussino

المدخل الرئيسي
p.le Istria

 الدخول من شارع
Via Latisana

8:00 -
12:00

/ 1C 1 Alfa
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8:10 -
12:00

1 Beta 2A 2B

9:00 -
13:00

/ 3B 2C

9:10 -
13:00

3A 3D 3C

االقتراب من المدرسة في موعد ال يتجاوز الوقت المحدد ، والتوقف لفترة قصيرةندعوكم إلي عدم أولياء األمور والتالميذ إلي 
للحفاظ على التباعد االجتماعيذلك تشير إليها العالمات / اإلشارات و  و احترام المسافات التي  درسة 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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