
ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA
RETE DI GALLARATE

المجموعات المدرسیة

بكاالىاتي

VADEMECUM

PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
STRANIERI

دلیل خاص
بأسر

التالمیذ األجانب
تتضمن الوثیقة معلومات

تتعلق بالتنظیم

المدرسي

المدرسة اإللزامیة
بدایةمعلكن،مجانیةوھيواإلناث)،(الذكورللكلبالنسبةسنة16إلى6 نم للقانونطبقاإلزامیةبإیطالیاالمدرسةتعتبر
األضرارتغطيوالتيPagoPaباكوبااإلنترنتعبرالمسطحةاللوحةخاللمنتأمیندفعطلبیتمالدراسیة،السنة

مذكرةشخصي/كتیبوأسرة)منزل/المسارأوالمدرسیةاألنشطةخالل(األشیاءأواألشخاصتصیبقدالتيالمحتملة
من أجل التواصل بین المدرسة/ األسرة أو من أجل تبریر الغیاب، التأخیر، إلخ ..

الدراسیة ساریة المفعول.المتابعة بالمدرسة بانتظام لكي تعتبر السنةیجب أن تتم



التيالمدرسةومنإلىالخروجومواقیتالدخولمواقیتیحترمواأناآلباءعلىبأنھذلك،إلىوباإلضافةأیضاالتذكیریجب
یتابع فیھا أبناؤھم. في حالة التأخر المبالغ فیھ أو المتوالي سیتم إعالم رجال األمن بذلك.

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

التوقیت االسبوعي
الحصص المدرسیة

مدرسة الطفولة
13.00-8.00أسبوعیا:ساعة25-
16.00-8.00أسبوعیا:ساعة40-
17.30-8.00أسبوعیا:ساعة50-

منالمفترضاألدنىالعددوصولعندفقطوتتفعل17.30إلى16.00منالدوامبعدفترةخدمة(
التالمیذ).

Mensa obbligatoria

المطعم المدرسي إلزامي

Prescuola: 7.30-8.00

8.00-7.30المدرسي:الدوامقبلفترة

( الخدمة تابعة للبلدیة مقابل الدفع)

SCUOLA PRIMARIA االبتدائیةالمدرسة

إلىاالثنینمنأسبوعیاساعة40

16.15-8.15الجمعة:

Mensa obbligatoria

اإللزاميالمدرسيالمطعم
البلدیة)،إدارةتسیرھا(خدمة8.15-7.30:المدرسيالدوامقبلفترة
18.00-16.15المدرسي:الدوامبعدفترة

( خدمة تسیرھا إدارة البلدیة)،

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO األولالثانویةالمستوىالمدرسة
Tempo normale: العاديالتوقیت

13.55إلى8.05الساعةمنالجمعةإلىاالثنینمنموزعةأسبوعیاساعة30



IL PERSONALE DELLA SCUOLA

العاملون بالمدرسة

كابیللو فرانشیسكا، مسؤولة عن تسییر المدرسة.المدیرة،

كل مدرسة باالتفاق مع المدیرة.ھم المدرسون الذین یھتمون بتنظیمالمسؤولون عن المركب

مھمتھم تربیة وتعلیم التالمیذاألساتذة

الكتابة والتعاون داخل المدرسة ( المساعدة، النظافة…..)( موظفون وأعوان مدرسین) یقومون بتفعیلالعاملون أ.ت.ا

ORARIO UFFICI DI SEGRETERIA

توقیت الكتابة

فقط عن طریق الموعد

إلى  الساعة من الساعة األیام

13.00 11.30 الجمعةاالثنین/ الثالثاء/ االربعاء/ الخمیس/

17.30 16.00 االثنین / األربعاء

الھاتف.0331792106

Vaic87700a@istruzione.it

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

العالقات

مدرسة - أسرة

من طرف المدرسة.التي یمكن تحدیدھا قبالساعات المقابالتمن الممكن التحدث مع المدرسین خالل

الخاصمن خالل الكتیب الشخصي / المذكرة الیومیة أو القسمخطيطلبمع المدرسین بتقدیمموعدابإمكان اآلباء أن یحددوا
في السجل اإللكتروني.

الیومیة أو القسم الخاص في السجل اإللكتروني.في الكتیب الشخصي/ المذكرةالغیاب أو التأخیریجب تبریر

خارج التوقیت الیومي، یجب مألھا  و إمضائھا من طرف اآلباءبالدخول أو الخروج في مواقیتلطلبات الترخیصبالنسبة
(في الكتیب الشخصي / المذكرة الیومیة أو القسم الخاص في السجل اإللكتروني).

mailto:Vaic87700a@istruzione.it


بعد تسلم الترخیص من طرف المدرس، یمكن للتالمیذ أن یغادروا المدرسة فقط إذا تمت مصاحبتھم من طرف أحد األبوین أو
سنة18عمرهبلغقدیكونأنیجبوالذيمقامھمیقوممنطرفمن

MATERIALE SCOLASTICO

األدوات المدرسیة
یجب على كل أسرة أن تشتري المواد المدرسیة التي ینصح بھا مدرسو القسم /الفصل/الجناح.

بالنسبة لمدرسة الطفولة یطلب استعمال الوزرة أو المریلة

اللونوزرة سوداءبالنسبة للمدرسة االبتدائیة یطلب استعمال

قصاصة یجب تقدیمھا للوراقة).ھي مجانیة ( تسلم المدرسةلكتب المدرسة االبتدائیةبالنسبة

شراء الكتب من الوراقة أو من المكتبة. من الممكن الحصول على، یجبلكتب المدرسة الثانویة من السلك األولبالنسبة
مساعدات من الجھة، على أساس الدخل ( نموذج إیزي أي مؤشر الوضع االقتصادي المعادل): یتم تقدیم الطلبات بالبلدیة،

عامة خالل شھر مارس - أبریل

MENSA – PRE SCUOLA – POST SCUOLA

المطعم المدرسي- فترة قبل الدوام-

فترة بعد الدوام المدرسي

الشؤونلكن بإمكان األسرة أن تطلب مساعدة من مكتببالمقابل.من طرف إدارة البلدیة. وتتمالخدماتیتم تنظیم ھاتھ
المدرسیة ببلدیة اإلقامة

عن تلك المقررة ألسباب دینیة أو صحیة؛ ویتعین على اآلباء تقدیم طلبیمكن طلب قائمة أكل مختلفةللمطعم المدرسي،بالنسبة
خطي أو شھادة طبیة إلى البلدیة.

VISITE D’ISTRUZIONE

الرحالت المدرسیة
تنظم المدرسة رحالت مدرسیة مختلفة ( الخرجات التربویة، مشاھدة مسرحیات أو أفالم) تحت مراقبة المعلمین؛ من أجل ذلك

اآلباء ویفترض دفع مقابل من المال.ترخیصیطلب

ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

استقبال التالمیذ

األجانب



توجد في كل مدرسة معلم أو معلمة تتكلف باستقبال التالمیذ األجانب و أسرھم. ال یتم إدراج إسمھ/ إسمھا في بدایة السنة
الدراسیة.

تنظم المدرسة دورات تعلیمیة لتعلیم اللغة اإلیطالیة للتالمیذ األجانب عند وصولھم و، فیما بعد، مسارات الدعم في المواد
الدراسیة حسب الحاجة.

AUTORIZZAZIONI/DELEGHE/LIBERATORIE

الترخیص/ الوكالة/ التسریح

عند التسجیل أو خالل مسار السنة الدراسیة، یجب مأل النماذج اآلتیة الذكر والتي تتعلق بالترخیص ألبنائھم أوعدم الترخیص
ألبنائھم بالمشاركة في مختلف األنشطة:

نموذج الترخیص بالخرجات فوق اإلقلیم/ خارج اإلقلیم؛●
نموذج االستفادة أو عدم االستفادة من تعلم الدیانة الكاثولیكیة؛●
نموذج التأمین؛●
حریة التقاط الصور الفردیة لالبن/ و نشرھا؛●
نموذج الموافقة بعد االطالع على المعلومات فیما یتعلق ببرنامج االستشارة النفسیة البیداغوجیة والنفسیة؛●
نموذج الوكالة ألخذ التلمیذ/ة في حالة الضرورة واستحالة حضور األبوین؛●
معلومات تتعلق بالخصوصیة●
الموافقة على األنشطة التي تتم خارج اإلطار المدرسي.●

Per la secondaria للثانویةبالنسبة

نموذج الترخیص لالبن/ة بالخروج لوحده بدون مرافقة عند نھایة الیوم الدراسي.●



REGISTRO ELETTRONICO – ACCOUNT CLASSROOM –
SITO DELLA SCUOLA

السجل المدرسي

العنوان اإللكتروني لغرفة الدرس-
الموقع اإللكتروني للمدرسة-

"ر" مستعمال المعلومات التي تزوده بھا الكتابة من أجل:السجل المدرسيوبشكل یوميعلى كل أب أو أم أن یتصفح
االطالع على البیانات الشخصیة المتعلقة باألبناء وبھم أیضا؛-
التأكد من عنوان البرید اإللكتروني ومن صحتھ؛-
االطالع على كل تبریرات الغیاب الیومي  المحتملة، الخروج المبكر والتأخیر؛-
االطالع على االعالنات؛-
االطالع على التقییمات، مواضیع الحصص الدراسیة، الواجبات المنزلیة والمالحظات المحتملة والمتعلقة بالسلوك؛-
االطالع على وثیقة التقییم النتیجة لالبن/ة والمتعلقة باألربع االول والثاني.-

یتم تسلیم عنوان إلكتروني مدرسي  لكل تلمیذ
(nome.cognome.s@icponti.edu.it)

من G-suite الموقعإلىالدخولمنیمكنھوالذي

أجل المشاركة في الحصص الدراسیة عن بعد وعبر  غرفة الدرس.

للمزید من المعلومات حول الدخول، توجد على الصفحة على الموقع

https://www.icponti.edu.it/didattica-a-distanza/

إعالنات ومعلومات حول المدرسة توجد على الموقع

www.icponti.edu.it

mailto:nome.cognome.s@icponti.edu.it

