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التاريخ والبروتوكول حسب التوقيع
114رقم  

   األمور اآلباء و األمهاتأولياء 
ن و العاملين بالمدرسةللموظفي  

  للموقع إلكتروني للمدرسة

درسةللمدفوعات عبر اإلنترنت من العائالت إلى الم الموقع إلكتروني  تفعيل   
PAGOINRETE  

إلكترونية  خدمةال باستخدام لزمةُم ، ستكون المؤسسات التعليمية 2021 فبراير 28 أنه اعتباًرا من نريد إن نُعلمكم  
PagoPA

رقم  ، بصيغته المعدلة    ث65 رقم  دون أي استثناء ، كما هو مطلوب من المرسوم التشريعيالمدفوعات   لكل أنواع و ذلك
2020 لسنة 76  وأيضا 2019 لسنة 162

  نظام من أجل السماح للمدارس باستخدامذلك و
PagoPA

طورت الوزارة وأتاحت نظامو   
PAGOINRETE

ا آلي من هذه الخدمات للعائالت من خالله الدفع إلكترونيًمكنُيوالذي   
 مصاريف المدرسة 
  الرحالت التعليمية 

تعليميةالزيارات ال  
المدرسيةتأمين ال   

فيةيصلامساهمات في األنشطة ال
محددةال خدماتللالتبرعات      

إلخ 
 

والهاتف  وأي جهاز محمول التابلت ( الوحي) الكمبيوتر الشخصي وجهاز خالل  الخدمات المتاحة من هذه  يمكن استخدام جميع
.آخر

إلكتروني نظامالأفراد األسرة مدعوون للتسجيل في  أو إي من لذلك فإن اآلباء   
PagoInRete

اآلباء منمكن تيوقع إلكتروني  من خالل الم  
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*.عرض  لجميع اإلخطارات اإللكترونية الموجهة ألبنائهم والصادرة عن المدارس المختلفة التي يلتحق بها التالميذ     
   

واحًدا أو أكثر في وقت واحد باستخدام أكثر وسائل الدفع شيوًعا واختيار أكثرها مالءمة من قائمة الدفع)أنذار( دفع إشعاًرا    *

 تأكيًدا للدفع الذي تم عبر البريد اإللكتروني ويمكنه تنزيل اإليصال اإللكتروني و / أو الشهادة الصالحة ألي خصوماتالباءيتلقى ا
.ضريبية

. على عنوان البريد اإللكتروني الذي أدخله المستخدم ، سيكون التسجيل نهائيًااكيد بعد الت

 Pagoinrete للعائالت الوصول إلى خدمة  إلكترونيةمكنُي  
 التاليبر الموقع إلكتروني ع

http://www.istruzione.it/pagoinrete/

، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المتاح علىوقع إلكتروني حول كيفية استخدام الم :
لعائلةلدليل مستخدم 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale utente famiglia.pdf

عبر الرابط المخصص للوصول إلى الخدمة يجب عليك: التسجيل في بوابة إلكترونية  
http://www.istruzione.it/pagoinrete/

في الصفحة التي تفتح ، يمكن للمستخدم اختيار المتابعة عن طريق إدخال البيانات المطلوبة )اسم المستخدم وكلمة المرور( ألن   
و ذلك عن طريق الهوية إلكترونية )االسبيد( لديهم بالفعل تسجياًل ،

 لتنشيط إجراء التسجيل )بالنقر فوق الزر "تسجيل"( إذا كان مستخدًما جديًدا
 أثناء التسجيل ، سيحرر النظام المستخدم للوصول )اسم المستخدم( وسيطلب من المستخدم إدخال كلمة المرور الخاصة به    

للوصول إلى النظام
 

 على عنوان البريد اإللكتروني الذي أدخله المستخدم ، سيكون التسجيل نهائيًااكيدبعد الت •    

عبر اإلنترنت  من استخدام لوزارة التربية و التعليم  على موقع  اإللكترونيفعيل التسجيل  ألبناءهم بتسيتمكن اآلباء الذين قاموا 
تسجيل مرة أخرىالحاجة إلي ال، دون   الدفع إلكترونية   تسجيل نفسها أيًضا لخدمةالبيانات اعتماد  .
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:للمزيد من المعلومات
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html

:إلجراء الدفع عبر اإلنترنت ، يقوم المستخدم بما يلي
    

، يجب عليك تحديد خدمة الدفع عبر اإلنترنت لتنشيطها موقع وزاره التربية والتعليم من خالل الوصول إلى .
  

حدد تنبيًها إلكترونيًا واحًدا أو أكثر ليتم وضعه في  الدفع ؛  

:اختر من بين طرق الدفع المختلفة المقترحة 
        

 عبر اإلنترنت: حدد طريقة الدفع عن طريق إدخال البيانات المطلوبة )ال يقوم  بتخزين أي بيانات تتعلق ببطاقةالدفع مباشرة 
ائتمان المستخدم أو الحساب الجاري(: الخصم على الحساب الجاري أو بطاقة االئتمان / الخصم أو طرق الدفع األخرى عبر

ومؤسسة ائتمانية من بين تلك التي تسمح بطريقة الدفع المختارة ؛ (إلخ ، PayPal ، Satispay) اإلنترنت
        

الفروع المصرفية المعتمدة ، أو مكاتب البريد ، أو غيرهم من مقدمي احدي  ، أو  : بائعو السجائر خدمة الدفعيمقدم عند الدفع 
  الذي أعده النظام)الفاتورة(خدمات الدفع  ، عن طريق تنزيل مستند الدفع

:للمزيد من المعلومات
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html

:لمعرفة المزيد عن خدمات الدفع المتاحة ، اتبع اإلجراء الموضح في
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html

الب باالتلميذةالتلميذ أو  تسجيل   اإلذن باستخدام البيانات الشخصية من أجلموقع طلب الي   
.فيما يلي خطوتان يجب القيام بهما إلكمال هذه العملية على التسجيل المباشر .

     
أدخل التسجيل عبر اإلنترنت وانقر على "التفويضاتاألولي   الخطوة  "

الحساب البنكي  إدخال رقمالبفي "ممثلو الفصل" ؛ يجب على اخانة الخصوصيات و كذلك   ✔الخطوة الثانية: ضع العلمين  في
 .الخاص به
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 تحفظ العالمة في أعلى اليمينتذكر أن التالية . الخطوة:
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. 
في التسجيل للحصول على  المساعدة إرسال بريد إلكتروني   للعائالتمكنُي  

didattica@icslocatelli-quasimodo.gov.it

13:00 إلى 12:00 من االثنين إلى الجمعة من الساعة 02.88447761 على لاتصاالأو 

.
مدير المدرسة

 انطونيو بيري   
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