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٢٠٢٠/٢٠٢١العام الدراسى 

١٨/١١/٢٠٢٠بتاريخ 

٩٦رقم . قرار 

٢٠٢١/٢٠٢٢التقديم للعام الدراسي 

المدرسين

العائالت

الموقع اإللكتروني



يتم إبالغ العائالت بأن

يمكنكم التسجيل على الموقع التالى. صباحا ٩الساعة ٢٠٢٠ديسمبر ١٩انه من يوم 

Www.istruzione.it/iscrizioneonline
يمكن البدء ٢٠٢١يناير ٢٥مساء يوم ٨الى الساعة ٢٠٢١يناير ٤صباحا يوم ٨من الساعة 

وهذا متاح على المتصفح . التسجيل على اإلنترنت MIUR(www.Istruzioni.it)
من خالل التسجيل على اإلنترنت يمكنكم تسجيل الطالبفقط 

االبتدائيةالصف األول من المرحلة لطالب المتقدمين للمرحلة

و طالب المتقدمين لصف االول االعدادى والطالب المتقدمين لصف االول الثانوي البد وجود السبيد 
لتسجيل للعام الدراسي الجديد

• شخصعلى االنترنت و ليس العام مثل العام الماضي فقط االبوايين يحق لهم تسجيل األبناءوهذا 
آخر

أما اآلباء اللذين يجدون صعوبة فى استعمال اإلنترنت و الكمبيوتر تقوم مدرستنا بالمساعدة فى 
التسجيل و سوف نعلمك بذلك من خالل أخطار آخر قريبا

http://www.istruzioni.it/


ارية بالنسبة لمعايير التسجيل وتكوين الفصل التي وافق عليها مجلس اإلدارة والتي ال تزال س
، يرجى الرجوع إلى المستندات الموجودة في 

ل من ٤٤و ٤٣السجل رقم 

١٩/١١/٢٠١٨



الخاصة بالوالدينااللتزامات

التسجيليجب عليكم تقديم طلب 

• مقدمى اآلباء او ٢٠٢١يناير ٢٥مساء يوم ٨الى الساعة ٢٠٢١يناير ٤صباحا يوم ٨من الساعة 
على األوصياء يجب عليهم الدخول و تسجيل على اإلنترنت من خالل موقع وزارة التعليمأوالرعاية 

الموقع التالى

www.istruzione.it/iscrizione

٩من الساعة ٢٠٢٠ديسمبر ١٩من التسجيل الذى من الممكن البدء فيه من يوم باستخدام المعطيات
صباحا

معلومات السبيد الذى لديهمالسبيد يمكن استعمال الخدمة من خاللاألشخاص الذين لديهم

المطلوبة منهم و تكون أثناء التقديم يجب على اآلباء او األوصياء او مقدمى الرعاية كتابة المعلومات الطالب
ويجب و تاريخ الميالد و العنوان الخ الخ الخ الخ والكوديتش فيسكالىاالسم و اللقب و. واضحة مثل 

رأيهم فيما يتعلق بعرض التدريب المقترح من قبل المدرسة المختارة أو مركز التدريبعليهم إبداء



الذين ال يرغبون فى دراسة الدين المسيحي الكاثوليك يجب عليهم األخطار بذلك عن طريق االنترنت ٢٠٢١يونيو٣٠مايو الى يوم ٣١من يوم 
١٠من خالل الطرق المتبعة لذلك براجراف 

نظام التسجيل االلكتروني يتح معرفة وضع الطلب وإلى أين وصل و يتح معرفة جميع خطوات الطلب

بعض بياناتهم او االميل خاص بيهمالوالدين أو مسئولي الرعاية يمكنهم متبعة الطلب من خالل اإلنترنت من تسجيل اإللكتروني

المدنىيقع تحت طائلة القانون ٣٣٧و البند ٣٣٧و ٣١٦نظام تسجيل الطلب يقع تحت طائلة البنود التالية 

مسؤليبالتسجيل موافقة كال من الوالدين أو كل والذى يقول ان عندما يقوم الرعاية

بكتابة إقرار شخصىويجب على كل من يقوم بالتسجيل اإللكتروني من الوالدين أو مسئولي الرعاية

٤٤٥/٢٠٠٠ر .ب.يفيد بأنه راع جميع القواعد الخاصة بالقانون المدنى و البند د

مدارس األطفال تحت السن او الحضانة

يناير ٤من يوم يمكنكم تقديم الطلب شخصيا والحضور الى الحضانة وتقديم الطلب الى السكرتاريةأما بالنسبة للتسجيل فى الحضانة لألطفال
فى المكتبو سوف يكون متاح نموذج الطلب هناك٢٠٢١يناير ٢٥الى يوم 

و لمعرفة المزيد من المعلومات يمكنكم مراجعة منشور مايور



المدارس االبتدائية

لى تتم فقط عن طريق االنترنت عللمرحلة اإلبتدائية فى المدارس الحكوميةلتسجيل الدخول
أن يتم اتباع الخطوات الالزمة لذلك

مام لسنه االولى فى المدارس االبتدائية عند اتاإلباء أو أوصياء الرعاية يمكنهم تسجيل الطفل
٢٠٢١ديسمبر ٣١سنين قبل٦الطفل سن 

٢٠٢٢أبريل ٣٠و حتى 

ذلك ويمكن اإلباء أو أوصياء الرعاية زياره مدراس أطفالهم لمعرفة مستوى المدارس و 
اختيار األفضل لألبناء لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على نص القرار ميور يسهل 

المرفق



و هذه  الرموز الميكانيكية لمجمعات المدارس االبتدائية لهذه المؤسسة الشاملة

MIEE8AN01Gالمدرسة االبتدائية زل لرجو جواريرى جونزجه 

٧)شارع سورديل رقم )المدرسة اإلبتدائية  سان جوفنى بوسقو

MIEE8AN02L

(٥٤شارع اوتشيلى دى نيمى )المدرسة اإلبتدائية اوتشيلى دى نيمى 

MIEE8AN03N



المدارس اإلعدادية 

البد على  الطالب الراغبين لتسجيل الدخول لسنة األولى ٢٠٢١/٢٠٢٢لعام الدراسى 
اإلعدادية  تقديم مستند النجاح فى المرحلة اإلبتدائيةاو ما يعادلها 

يتم التسجيل الدخول للمدراس اإلعدادية فقط عن طريق االنترنت لموقع المدرسة التى يتم 
٢٠٢١يناير ٢٥الى يوم ٢٠٢١يناير ٤اختيارها  من يوم 

حتى  مع وجود مستند النجاح المرحلة األساسية اإلبتدائية  ، لن يكون هناك تسجيل رسمي 
ويجب استخدام إجراءات التسجيل عبر اإلنترنت

مع وضع فى االعتبار أن انتقال الطالب من المرحلة اإلبتدائية الى المرحلة اإلعدادية فى نفس
فى المدرسة قبل الطالب الذين يأتون من مدراس أخرىالمدرسة لهم اوالوية التسجيل 



الموافق عليه و رقمه ٥حددها المرسوم و بالنسبة لعدد ساعات الدراسة أسبوعيا التى
والبد ( وقت طويل )ساعة أسبوعيا ٤٠حتى الوصول إلى ٣٦ساعة او ٣٠وهم ٨٩/٢٠٠٩ر.ب.د

من حضور نسبه الحضور للعام الدراسي ام الذين يحضرون فترة ما بعد الظهر البد من إقرار ذلك 
و لمزيد من المعلومات يمكنكم مراجعة منشور مايورعند التسجيل

المدراس الثانوية

الراغبين فى االلتحاق بالمدارس الثانوية البد من التسجيل الى المدراس اإلعدادية الحكوميةطالب 
٢٠٢١يناير ٢٥اإلنترنت قبل يوم 

للمدرس الثانوية العامة أو الصناعية اآلباء او األوصياء الرعاية الذين يرغبون فى تسجيل الطالب
لمعرفة المزيد من المعلومات يمكنكم مراجعة منشور مايوراو المعاهد المتخصصة

دراسة الدين المسيحي الكاثوليكي او اى رغبة أخرى



فى دراسة او عدم دراسة الدين المسيحي الكاثوليكيالرغبة 

عن طريق االنترنت لموقع المدرسة التى يتم اختيارهاتتم عن طريق اخبار المدرسة من اآلباء او األوصياء الرعاية

االختيار يتم لمدة الوقت الدراسى المحدد او الرغبة فى التغير فى العام التالي فى المدة المحددة لتسجيل

فى عدم دراسة الدين المسيحي الكاثوليكي و عمل شئ آخر خالل العام الدراسى تتم عن طريقة المتابعة لمدرسة الرغبة 
٢٠٢١يونيو ٣٠مايو الى يوم ٣١عن طريق اإلباء او األوصياء الرعاية عن طريق االنترنت لموقع المدرسة من يوم 

يمكنهم اختيار إحدى هذه المشاريععلى الراغبين فى عدم دراسة الدين المسيحي الكاثوليكي

دراسة و معلومات او دراسة وبحث مع أحد المسؤولين او المدرسين او من غير مسئول او مدرس

ام نظعلى فى ساعات المخصصة لدراسة الدين المسيحي الكاثوليكي و لعلم يمكن وجود بعض التغييرات لهذه المشاريع 
متغيرات المدرسة والعام الدراسى

بانهم على علم بالرمز المدني لذلك وهو الوالدين لبد من ملئ النموذج لطلب و يقروا: مسئولية الوالدين
٣و.س٣.٣٣٧/١/٤و.س.ر.ي.ت/١،٣٣٧.و.،س٣١٦ت.ت.ر.ا

كل تعليمات الخصوصية للطالب او المدرسين ترسل عن طريق الموقع اإللكتروني للمدرسة. تعليمات الخصوصية



يتم نشر قرارات مجلس المدرسة ذات الصلة في السجل اإللكتروني . لمزيد   من تعليمات 
للموقع وللتسجيل عبر اإلنترنت في القسم المناسب من نموذج التسجيل

مسئول المدرسة 

دكتورة  كارال فيديريكا جاللوتى


