ISTITUTO COMPRENSIVO BAZZANO MONTEVEGLIO
)viale E. De Amicis, 6 40053 VALSAMOGGIA loc. BAZZANO (BO
e-mail: boic86300t@istruzione.it
Posta certificata: boic86300t@pec.istruzione.it
tel. 051-835811 Sito web: http://www.icbazzanomonteveglio.gov.it

إلى اآلباء\ األمهات \ األولياء \ ومقدمي الرعاية للتالميذ المقبلين على التسجيل في المدرسة اإلبتدائية

من أجل المعرفة لمعلمي أقسام السنوات الخمس من مدرسة الطفولة.
الموضوع  :التسجيل للسنة الدراسية .20.2019
ان التسجيل في المدارس يمكن القيام به حصرا عبر التواصل اإلجتماعي في وضع إنترنيت (قانون .)20129\135
سيفتتح التسجيل ابتداء من الساعة  08.00من  07يناير إلى الساعة  20.00من  31يناير  .2019كما يجب اإلتصال و التسجيل
عبر البوابة :
http://www.iscrizioni.istruzione.it.

من الساعة  09.00من يوم 27دجنبر 2018وإلى حدود 31يناير  . 2019ممكن بداية مرحلة التسجيل على نفس الموقع .
sito web www.iscrizioni.istruzione.it..

من كانت له هوية رقمية يمكنه الدخول عبر اعتماد المديرالذي أصدرله الهوية
)SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale

إن نظام التسجيل عبر اإلنترنيت سيحرص على إخبار األسر عبر البريد اإللكتروني في الوقت المناسب عن التسجيل الناجح.أو التغيير
الناتج في حالة التطبيق .
.

لكل أسرة أيضا  ,و في أي وقت الحق في التمكن عبر وضيفة الشبكة ويب من تتبع الموقع في كل مرحلة من التطبيق المقدم .
كما توفر المدرسة خدمة مساعدة للتسجيل في البوابة و لتقديم الطلبات في التطبيق عبر اإلنترنيت  ,و أيضا يمكنكم اإلتصال عن
طريق الهاتف من أجل موعد و للمزيد من المعلومات :
n 051/051-835811 (chiedere di Lia).

يجب توفر الوثائق اآلتية عند التسجيل:
أ -رمز الضريبة  ,اإلسم العائلي والشخصي  ,تاريخ و مكان الميالد.
ب -رمز مدرسة الطفولة القادم منها.
Codice della scuola primaria di Bazzano BOEE86301X
Codice della scuola primaria di Monteveglio BOEE863021

ج -رمز المدرسة القادم إليها
كل رموزمدارس عمالة بولونيا توجد على العنوان التالي :
al link http://bo.istruzioneer.gov.it/scuole/

يوم مفتوح :
يوم الخميس  10ينايرعلى الساعة  18.00بالمدرسة الثانوية ببزانو و التي توجد على الطريق المؤدي للمستشفى
ستكون المديرة ومجموعة من األساتذة من بزانو و مونتي بيليو في استقبال الحاضرين  ,لتقديم العرض التعليمي
عن المدرسة و معلومات عن اجراءات التسجيل .
هناك مزيد من المعلومات متاحة على الموقع المدرسي :
https://icbazzanomonteveglio.edu.it

تقبلوا مني أطيب التحيات .

Il dirigente scolastico
Valeria Coppelli

