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 الجدد  طالبآلباء ال

 
 ( BGEE870026:     ) رمز المدرسة    ي كن دي"لسان باولو دا آرغون  " فرات   في المدرسة االبتدائية

 ( BGEE870015:      ) رمز المدرسة               المدرسة االبتدائية في ٍجناتّة سوتًو "فيلليبو لوسّانا"
 ( BGMM870036:      "لورنزو لوتّو"  ) رمز المدرسة  المدرسة المتوسطة في سان باولو دا آرغون  

 ( BGMM870025:      المدرسة ) رمز             المدرسة المتوسطة في ٍجناتّة سوتًو "لورنزو لوتّو" 

 

 2022/23للعام الدراسي  جميع المراحل الدراسيةبالتسجيل في الصفوف األولى من للقيام إشعار 

 2022/2023بشأن االلتحاق بالمدارس على جميع المستويات للعام الدراسي القادم  2021 تِـْشِرين الثاني /نوفمبر 30تم نشر المنشور الوزاري بتاريخ 

 ( . )مرفق

 

 من يمكنه التسجيل في الفصول األولى من المدرسة االبتدائية؟

 

 .المدرسة االبتدائيةبالصف األول من ن لهم التسجيل كمي 2022 كانون االول/ديسمبر 31الفتيات والفتيان الذين يبلغون السادسة بحلول  •

بالصف  التسجيل  2023 أبريل/نيسان 30وبحلول  2022 ديسمبر/كانون االول 31للفتيات والفتيان الذين بلغوا السادسة من العمر بعد  ايًضا يمكن •

 األول من المدرسة االبتدائية . 

 

   . 2023 نيسان/أبريل 30الذين يبلغون السادسة من العمر بعد  لألوالدال يجوز حتى في ظل توفر أماكن االلتحاق بالصف األول بالمدرسة االبتدائية 

دام المؤشرات واإلرشادات ، يمكن للوالدين استخ 2023أبريل/نيسان  30و  كانون الثاني/يناير 1باإلشارة إلى الفتيات والفتيان الذين بلغوا سن السادسة بين 

 التي يحضرها األطفال ، الختيار دقيق ومستنير. روضة األطفال " التي يقدمها معلمو 

 

 ؟ التعليمية الدورات مختلف متى وكيف يتم التسجيل في الفصول الدراسية األولى من

 

حصريًا  2022 يناير/كانون الثاني 28مساًء يوم  8:00إلى الساعة  يناير/كانون الثاني 4صباًحا يوم  8:00يمكن تقديم طلبات التسجيل من الساعة  .1

 .  عبر اإلنترنت

على بوابة وجود إلى نظام "التسجيل عبر اإلنترنت" ، الم دخول، األوصياء( ال األولياء) بوة/االمومةمسؤولية اال لديهميمكن للوالدين وأولئك الذين  .2

طاقة  )ب CIE ( أو)النظام العام للهوية الرقمية  SPIDدةعتملمبيانات اال برنامج باستخدام /www.formazione.it/iscrizionionline وزارة التعليم

 .  2021ديسمبر/كانون االول  20 صباًحا في 9:00من الساعة  ( بدًءا)المصادقة اإللكترونية والتوقيع على الهوية  ) IDAS الهوية اإللكترونية( أو

 لتسجيل. عمل اأحد الوالدين يكفي ل : ملحوظة            

 :، يجب تزويد الوالد بما يلي إلكمال الطلب .3

a. وثيقة الهوية الشخصية 

b. ين/ مطلقً  لينمنفص االمعّرف الضريبي لكال الوالدين ، حتى لو كان 

c.  للتلميذ المراد تسجيله المعّرف الضريبي 

d.  تتوفر البيانات في تصريح اإلقامة  التلميذ" عن"معلومات بالنسبة للتالميذ األجانب المولودين في الخارج ، امأل خانة( ) 

 

 ؛ 2022 يناير/كانون الثاني 4صباًحا في  8:00، باستخدام النموذج عبر اإلنترنت ، بدًءا من الساعة  بجميع أجزائهيكمل أولياء األمور الطلب  .4

في حالة  المحتملة أو بالتغييراتنجاح التسجيل ، عبر البريد اإللكتروني ، في الوقت الفعلي ب وائلالتسجيل عبر اإلنترنت" بإبالغ العسيهتم نظام " .5

 . الطلب المقدمالطلب. عالوة على ذلك ، ستكون العائلة ، من خالل وظيفة الويب ، قادرة على متابعة 
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 المدرسة الثانوية  

 طفال األ  روضةمدرسة 

 اللقاحات /التطعيمات

 نداء إستغاثة   
 

   

 

  مااألخرى من اختيارهم والتي يمكن تحويل الطلب إليه مدارسبحد أقصى اثنين من ال األولى لمدرسة المختارةابعد  العوائل ختارمن المستحسن أن ت .6

 .زايد الطلبات على المدرسة األولى ت ةفي حال

 ما هي الطلبات التي يجب إكمالها في أمانة سر المدرسة /السكريتارية؟ 

a.  المطلقين الذين لديهم وصاية غير مشتركة إكمال طلب التسجيل عبر اإلنترنت في مكتب أمانة سر المدرسة  يجب على الوالدين المنفصلين أو

 .السكريتارية  بحلول نهاية أغسطس/أب /

b.  يجب على أولياء أمور الطالب ذوي اإلعاقة إكمال طلب التسجيل عبر اإلنترنت في مكتب أمانة سر المدرسة /السكريتارية من خالل تقديم

 .D.P.C.Mباتباع التقييمات الجماعية المحددة المنصوص عليها من قبل  - ASLمن السلطة الصحية المحلية المختصة  هادة الصادرةالش

 أيام من إغالق التسجيالت.  10مصحوبًا بملف تعريف وظيفي ديناميكي في غضون  -  185 رقم 2006فبراير/شباط   23

c. هم صعوبات في التعلم يجب على أولياء أمور التالميذ  الذين لدي SLD   إكمال طلب التسجيل عبر اإلنترنت في مكتب أمانة سر المدرسة

ووفقًا ألحكام اتفاقية الدولة / األقاليم بتاريخ   170/2010السكريتارية من خالل تقديم التشخيص النسبي ، الصادر بموجب القانون /

 .  أيام من إغالق التسجيالت 10في غضون  27/07/2012

 

درسة  يُطلب من العائالت التي ال تنوي تسجيل أطفالها في المدارس المحلية ذات الصلة تسليم أو إرسال النموذج المتاح إلى مكتب أمانة سر الم

 السكريتارية على الرابط التالي : /

 
https://www.icsanpaolodargon.edu.it/wp-content/uploads/2016/05/DICHIARAZIONE-ISCRIZIONE- ALLA-

CLASSE-PRIMA-PRIMARIASECONDARIA-1%C2%B0-FUORI-TERRITORIO.pdf 

    

 المدرسة الثانوية ، سيتم توفير خدمة الدعم من قبل المدرسة الثانوية المختارة . للتسجيل في     

 من يمكنه التسجيل؟ 

أبريل/نيسان  30وفي أي حال في موعد ال يتجاوز  2022ديسمبر/كانون االول  31يمكن للتالميذ الذين يبلغون من العمر ثالث سنوات بحلول  •

 . التسجيل في رياض األطفال 2023

  يجب أن تتم التسجيالت في نموذج ورقي موجود على الرابط: •

https://www.icsanpaolodargon.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/MODELLO-ISCRIZIONE- INFANZIA.pdf   

، سان باولو دا آرغون  ، وعليكم الذهاب إليها خالل ساعات العمل الموجودة  3في شارع لوكات لّي رقم    الواقع رياالسكريتا/مكتب أمانة سر المدرسة أو في 

 (. 2االختيار رقم   035958054على الموقع  االلكتروني بعد تحديد موعد عبر الهاتف )

 

رابعًا من القانون المدني المعدل بالمرسوم التشريعي  337ثالثًا و  337و  316القانونية   نُعِلم العوائل بأن نموذج الطلب عبر اإلنترنت يتضمن أحكام المواد

في ضوء األحكام المشار إليها في هذه الوثيقة ، فإن طلب التسجيل ، الذي يقع تحت مسؤولية الوالدين ، يجب أن يشارك فيه كال  -154رقم  28/12/13

 الوالدين .

 

             من المرسوم االشتراعي 5مكرر فقرة  3نذكركم بأن عدم تسوية وضع تطعيم القاصرين يؤدي إلى إسقاط االلتحاق برياض األطفال وفق أحكام المادة 

 .119رقم  31/2017/  07المحول بتعديالته بالقانون  73رقم  7-06-2017

التالميذ قد خضعوا للتطعيمات/اللقاحات اإلجبارية. وبخالف ذلك ، يجب أخذ موعد مع المركز الصحي نذكركم أيًضا أنه لاللتحاق بالمدرسة ، يجب أن يكون 
 . مكتب أمانة سر المدرسة /السكريتاريةالى حجز الموعد للتلقيح  واخذ الوثيقة 

 

 

)مكتب أمانة سر المدرسة /السكريتارية التعليمية( تقدم خدمة دعم الستكمال الطلبات عبر يتم إبالغ العوائل التي ليس لديها أجهزة الكترونية بأن المدرسة 
                          صباًحا بعد تحديد موعد عبر الهاتف 10:00إلى الساعة   08.00اإلنترنت في األوقات التالية: من يوم االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 (. 2االختيار رقم   035958054)

مدخل شارع   الواقع في قاعة رياضة المدرسة المتوسطة في سان باولو دا آرغون  ،  ECUMME ةمكتب االستقبال أكوم  بالنسبة للعاوائل األجنبية ، فإن 

 .لهم المساعدة في التسجيل   كونفنتينو، سيقدم

الساعة   الهند/الباكستان( ويوم   ةبلغ  الناطقا )بوجود الوسيط مابين الثقافات  صباحً   10.00إلى الساعة    08.00خدمة المكتب ستكون نشطة أيام الثالثاء ، من 

 صباًحا )بوجود الوسيط مابين الثقافات الناطق بالعربية(.   10.00إلى الساعة  08.00الخميس من الساعة 
 

 

 

 مديرة المدرسة          

 -الدكتورة باوال ماريا رايموندي  -
 ةمستند موقع رقميًا وفقًا لقانون اإلدارة الرقمية والتشريعات ذات الصل                      
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