Settore Servizi EducativI

COMUNE DI PARMA

S.O. Servizi per la Scuola

Parma, 14 novembre 2017
Prot. Gen. N° 238003 2017.VII/1/3.2

الموضوع;التسجيل في الصف الوال من المرحلة الاتدائية للعام الدراسي 2019/2018
فيما يتعلق بالتسجيل في الصف الول من المرحلة البتدائية لعام  2019/2018ل طلب اللتحاق يجب احترام قواعد التسجيل ،
مطلوب تسجيل اولئك الدين ولدو قبل 31/12/2012
اختيارى للدين ولدو بين  01/01/2013و 30/04/2013
 .من الممكن تقديم نمودج طلب واحد فقط
ستعلن عن طريق وسائل العلم المحلية و على
أوقات التسجيل المقررة من طرف وزارة التربية والتعليم
مواقع النترنت التابعة للوزارة ،مكتب الدراسي القليمي التابع لميليا رومانيا و لبلدية بارما و في جميع
.المدارس
تقديم طلبات التسجيل ستكون فقط عن طريق  www.iscrizioni.istruzioni.ءابتداءا من  16يناير ءالى  06فبراير 2018
النترن.ت
المدارس الخاصة المشاركة في مشروع التسجيل مسالة الدعم هي اختيارية
المدرسة المحددة وفق لخريطة الطريق للمدارس البتداىئة امدىنةة بارما اللتى اعتمدت بموجب قرار رقم  1585من
 19.11.2008.وتعدىلتهة الحقة
قد تكون هناك حاجة للتسجىل فى مدرسة ا خرى غىر خرىطة ااطرىق واكن ىتاتر قبول ااطاب من قبل ااقدرة الستعابىة للمدرسة
اامختارة فى حالة عدم قبول الطلب من طرف المدرسة المختارة ل تعطى أي ضمانة لقبول التسجيل مرة أخرى فى المدرسة التابعة
لخرىطة ااطرىق بقرار من مجلس المعهدة .المؤسسات التعلىمىة
 sportello scuolaيوجد ببارما في  via milano 14/bالهااتف • 0521031975
• email. sportelloscuola@comune parma.i
يقدم الدعم للتسجيل طلبات.فقط للعاءلت التي لديها صعوبة باللغة اليطالية و تحتاج الى مترجم لغوي ستستقبل عن طريق موعد
 .الثانين و التلتاء من  16الى  18يوم  13و يوم الجمعة من الساعة  10ءاى الساعة
على آباء اططفال الذين ولدوا ما بين  ١يناير و  30أبريل  2013و يودون تسجيلهم في المدرسة البتدائية ان يخبروا الحضانة
بذلك قبل تاريخ 30/08/2018
عن طريق النترنت عن طريق الفاكس g.lorenzani@comune.parma.it o c.cosma@comune.parma.it 0521031612
على آباء الذين يودون تسجيل أطفالهم في مدرسة إبتدائيةة خارج بلدية بارما s.minato@comune.parma.it 052121857
بإخبار عن طريق فاكس
صياغة المأل في دخول سلمي ابنه  /ابنتهه في المدرسة اببتدائيةه  ،ونحن نحمله مأن التحيات الحارة
Il Direttore del
Settore Servizi Educativi
Dott. Roberto Barani

