إلى آباء و أمهات التلميذ المسجلين
في المدرسة الحكومية Barco
بباركو
الموضوع برنامج الدخول المدرسي لسنة 2019/2018
أعزائي الباء و المهات
نرسل لكم المعلومات الساسية المتعلقة بالدخول المدرسي لهذه السنة الدراسية مع
متمنياتنا بأن تكون سنة موفقة للجميع
ندعوكم للقاء تمهيدي بين المعلمين -الباء وموظفي إدارة البلدية يوم

الخميس  6سبتمبر 2018على الساعة  18.30بمقر المدرسة
الطفال المسجلين الجدد
النثنين  17إلى الربعاء  19سبتمبر  2018سيتم تقسيم الطفال المسجلين الجدد إلى
مجموعتين
مجموعة من  8.30إلى  9.30ومجموعة من  10.00إلى  11.30يوم ل و يوم نعم
بدون ل وجبة أكل ول إمكانية الدخول المبكر
من يوم الخميس  20سبتمبر و الجمعة  21سبتمبر 2018
فقط للطفال المسجلين الجدد( من  8.00إلى 11.30
النثنين  24إلى الجمعة  28سبتمبر  2018المدرسة للجميع من  8.00إلى 13.00
مع وجبة الكل

تمنياتنا للجميع بعام دراسي موفق
مدير المدرسة
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita Attanasio
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sens. i dell Sarl.3, comma2,
del D.Lgs n.39/93

إلى آباء و أمهات التلميذ المسجلين في المدرسة الحكومية di Giuffredi
الموضوع :برنامج الدخول المدرسي لسنة 2019/2018
أعزائي الباء و المهات ،نرسل لكم المعلومات الساسية المتعلقة بالدخول المدرسي
لهذه السنة الدراسية ،مع متمنياتنا بأن تكون سنة موفقة للجميع
ندعوكم للقاء تمهيدي بين المعلمين والباء

يوم الخميس  06سبتمبر 2018
على الساعة  18.00بمقر المدرسة العدادي "J.Zannoni" Aula Magn
لمنحكم المعلومات اللزمة حول المنهج التعليمي  -التربوي و حول طريقة الدماج
وحول النظام المدرسي
الدخول المدرسي سيكون حسب هذا الشكل

فصل  3سنوات
النثنين  17إلى الجمعة  21سبتمبر  2018سيتم تقسيم الطفال المسجلين الجدد إلى
مجموعتين
مجموعة من  8.30إلى  10.00و مجموعة من  10.30إلى 12.30يوم ل و يوم
نعم بدون ل وجبة أكل ول إمكانية الدخول المبكر
من يوم النثنين  24سبتمبر إلى الجمعة  28سبتمبر فقط للطفال المسجلين الجدد من
 8.00إلى  13.00مع وجبة الكل و إذا توفر الموظفون أيضا إمكانية الدخول المبكر
من النثنين  01أكتوبر  2018المدرسة للجميع ستكون بالتوقيت الكامل من  8.00إلى
16.00
تمنياتنا للجميع بعام دراسي موفق
مدير المدرسة
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita Attanasio
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ai sens. i dell
S
arl.3, comma2, del D.Lgs
n.39/93

المدرسة البتدائية
لقاء مع آباء وأولياء أمور تلميذ الفصل الول الربعاء  5سبتمبر الساعة
 ) 18.00بالفصول الخاصة
مدرسة دي أميتشيس De Amicis
 النثنين  17سبتمبر الساعة 12.30 -8.15الفصول الولى )( TN e TP
كل الفصول الخرى
من الساعة  8.00إلى الساعة ( TN e TP) 12.30
من التلتاء  18إلى السبت  22الساعة
كل الفصول ( TN e TP) 8.00-12.30
مدرسة سيكي Secchi

النثنين  17سبتمبر الساعة 12.30- 8.15
الفصول الولى )( TN e TP

كل الفصول الخرى من
الساعة  8.00إلى الساعة ( TN e TP) 12.30

من التلتاء  18إلى الجمعة  21الساعة 12.30-8.00
كل الفصول )( TN e TP

السبت  22سبتمبر الساعة 12.30-8.00
حفل الدخول المدرسي )( TN e TP

