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   الى أسر التلميذ
الجانب

      بالنظام المدرسي  تتعلق   الوثيقة على معلومات   هذه  تحتوي 

   

   



لتمدرس الجباريا                       

( ذكورا و اناثا16 الى سن 6التمدرس في ايطاليا اجباري بقوة القانون ابتداء من السنة  )   

 كما ان التمدرس مجاني، غير أنه عند بداية السنة الدراسية يتعين أداء واجب التأمين عن   

والتجهيزات خلل النشطة داخل المدرسة أو على طريق الضرار التي يمكن الحاقها بالشخاص  
 بين المنزل والمدرسة

 -كما يجب أداء ثمن المذكرةالشخصية التي تستعمل في التواصل بين المدرسة و السرة أو لتبرير
 التغيبات أو التأخرات...

 -يجب الذهاب الى المدرسة بشكل منتظم خلل السنة الدراسية بأكملها فمثل اذا ما تغيب تلميذ عن

.   السنةتكرار  يوما فانه يجبر على 45المدرسة العدادية لمدة  

 استعمال الزمن السبوعي
 -المدرسة البتدائية

الثنين الثلثاء الربعاء الخميس الجمعة
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 -المدرسة العدادية

 -التوقيت العادي
الثنين الثلثاء الربعاء الخميس الجمعة
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 -التوقيت المطول



الثنين الثلثاء الربعاء الخميس الجمعة
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موظفو المدرسة
. هي المسؤولة عن تسييرالمدرسةمارا  كاينازو المديرة الدكتورة  -

. هم المسؤولون عن التنظيم داخل كل مدرسة وذلك بتنسيق مع المديرة     الساتذة  

-الساتذة هم الذين يقومون بتربية و تعليم التلميذ.

الكتابةيعملون تحت اشراف المستخدمون و  الحراس   . - 

أوقات عمل الكتابة
الى15,00 ثم من الساعة 14,00 الى الساعة11,30الثنين والربعاء والجمعة من الساعة    -

. 17,00الساعة  

. 14,00 الى الساعة 11,30الثلثاء والخميس من الساعة  -
العلقات بين المدرسة و السرة
 -من الممكن التحدث الى الساتذة خلل الساعات المحددة للمقابلت.

 -من الممكن ان يحدد الباء موعدا مع الساتذة و ذلك بعد توجيه طلب مكتوب اليهم على الدفتر 
 الشخصي أو المذكرة الشخصية للتلميذ.

. على الدفتر الشخصي للتلميذ التغيبات و التأخراتيجب تبرير كل  - 
. خارج الوقات العادية يملها و يمضيها الباء في الدفتر الشخصيطلبات الدخول و الخروج  - 

 -بعد الحصول على الذن من الستاذ، يمكن للتلميذ مغادرة المدرسة فقط بمرافقة أحد الوالدين 

 أوشخص  ينوب عنهما. 



الدوات المدرسية
 - يجب على كل أسرة أن تشتري الدوات المدرسية المطلوبة من طرف الساتذة.

 - بالنسبة للمدرسة البتدائية يجب لباس وزرة سوداء.

ة كما تسلم المدرسة لهذا الغرض وصلبالنسبة للمدرسة البتدائيالكتب المدرسية مجانية        
 يجب تقديمه الى صاحب المكتبة

يجب شراء  الكتب من المكتبة كما يمكن الستفادة منبالنسبة للمدرسة العدادية     - 

 المساعدات  التى يقدمها مجلس الجهة حسب الدخل السنوي، وتوضع الطلبات لدى البلدية

 خلل شهري مارس و أبريل.

     -الستقبال قبل بداية الدروس و بعد نهايتها -النقل المدرسي  المطعم

غير أنه بامكان السرة أن ثمن.هذه الخدمات التي تنظمها ادارة البلدية يؤدى عنها                

 تطلب مساهمة للمكتب المكلف بالمدرسة بالبلدية التي تقيم بها.  

و لتلميذكارناكو هو مخصص فقط لتلميذ المدرسة البتدائية  رسي دللنقل المبالنسبة   

 العدادي.

ويكفي تقديمبالنسبة للمطعم يمكن طلب مأكولت أخرى ان كانت هناك أسباب دينية أو صحية ،   

 طلب مكتوب أوشهادة طبية.

الزيارات التربوية
 تنظم المدرسة زيارات تربوية تحت اشراف الساتذة، ولهذا الغرض تحتاج المدرسة الى ترخيص

 من طرف الباء، و الى مساهمة مالية

استقبال التلميذ الجانب
 في كل مدرسة يوجد أستاذ مكلف باستقبال التلميذ الجانب و أسرهم، تتعرفون على اسمه   

  عند بداية كل سنة دراسية.

 -تنظم المدرسة دروسا في اللغة اليطالية للتلميذ الجانب بمجرد وصولهم، ثم تقوم بتتبعهم خلل

 الدراسة لتقدم لهم المساعدت الدراسية التي يحتاجون اليها.




