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التاريخ والبروتوكول حسب التوقيع
رقم 146
للعائالت و التالميذ والتالميذات
للموظفين و العاملين في مدارس "كوزيمودو" و تومازيو
لموظفي السكرتارية
استئناف الدروس حضورا ً للمدرسة الصفين الثاني والثالث اإلعدادي اعتبارا ً من يوم االثنين  12أبريل 2021
نُعلمكم بأنه بناء على ما توقعتهُ الصحافة وفي انتظار صدور مرسوم وزارةَ الصحة انه من يوم االثنين  12أبريل سوف تُستأنف الدروس بحضور الفصلين الثاني والثالث
اإلعدادي وسوف يقوم طالب المدارسة بالدخول و الخروج من المدرسة وذلك من االثنين إلى الجمعة حسب األوقات والطرق التالية
سيدخل طالب (مدرسة كوزيمودو) المدرسة ويغادرونها من االثنين إلى الجمعة على النحو التالي •
مدخل فناء البوابة الرئيسية ثم
المدخل الرئيسي

جدول الدروس

8:00 - 13:35
االثنين والخميس 16:20

مدخل فناء البوابة على اليمين ثم مدخل فناء البوابة على اليمين ثم المدخل من ممر فيا دي مارشي
ثم الساللم إلى الطابق األول
الطابق االرضي
السلم الجانبي على اليمين
(الخروج من طريق ديال
إلى اليمين
جوستيزيا)
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سيدخل تالميذ (مدرسة "تومازيو) المدرسة ويغادرونها من االثنين إلى الجمعة على النحو التالي •
باب المدخل
via lussino

جدول الدروس

مدخل
via Latisana

المدخل الرئيسي
p.le Istria

8:00 - 13:35
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تظل ساعات دروس بعد الظهر دون تغيير مقارنة بما ورد في المنشورات األخيرة
يجب علي الطالب االقتراب من المدرسة في موعد ال يتجاوز الوقت المحدد سابقا ً  ،والتوقف لفترة قصيرة عند المداخل بالترتيب حسب الفصل وأيضاً الحفاظ على التباعد
االجتماعي
مدير المدرسة
انطونيو بيري

E-MAIL: MIIC8DQ00C@istruzione.it PEC: MIIC8DQ00C@pec.istruzione.it
Codice meccanografico LOCATELLI: MIEE8DQ02G
Codice meccanografico RODARI: MIEE8DQ01E
Codice meccanografico TOMMASEO/QUASIMODO: MIMM8DQ01D

Codice fiscale: 97505070157
Codice meccanografico istituto comprensivo: MIIC8DQ00C

