بلدية سكانديانو
للعائالت؛
الموضوع :التسجيل لعام  2022/2023في الروضات الحكومية والخاصة التابعة
لدائرة البلدية و األبرشية.
• التسجيل عبر المنصات اإللكترونية في الروضات
الحكومية والخاصة التابعة لدائرة البلدية.
• التسجيل في مقر الروضة بالنسبة للروضات التابعة
لألبرشية.
للعائالت;
نعلمكم أنه إبتداءا من الثالثاء  04/01/2022من الساعة 8:00
إلى يوم الجمعة  28/01/2022الساعة 20:00
ستفتح فترة التسجيالت في الروضات لعام .2022/2023
للتذكير :تقبل الروضات تسجيالت األطفال الذين بلغوا سنا بين الثالث و الخمس
سنوات بحدود  31ديسمبر .2022
يمكن كذالك تبعا لطلب الوالدين و أولياء األمور تسجيل األطفال اللذين سيبلغون
السنة الثالثة من العمر بحدود  30من أبريل .2023
في حال تجاوز عدد طلبات التسجيل عدد األماكن المتوفرة ،تكون األسبقية
لألطفال البالغين السنة الثالثة بحدود  31من ديسمبر  .2022مع األخذ بعين
االعتبار للمواصفات المحددة من طرف الروضة المختارة.
قبول التسجيالت بسن مبكرة يخضع لشروط وهي كالتالي:
• عدد األماكن المتوفرة و إنتهاء الئحة اإلنتظار.
• وجود مقرات وأدوات مناسبة من حيث الفعالية تتوالم مع
إحتياجات أطفال تحت سن الثالثة.
• التقييمات البيداغوجية والتعليمية المحددة من طرف لجنة
المدرسين ،األزمنة ونوعية اإلستقبال.
ال يسمح بتسجيل أطفاال سيبلغون سن الثالثة بعد  30أبريل  2023وإن توفرت
أماكن في الروضة.

التسجيل في الروضات الحكومية بدائرة البلدية:
التسجيل بالروضات الحكومية والخاصة بدائرة البلدية التي تخضع لنفس
المواصفات في تحديد النقاط ومايليهم من الئحة سيكون ممكنا فقط عبر المنصة
 EntraNextالمتوفرة على األنترنت و يتم الوصول إليها عبر الموقع
اإللكتروني .www.comune.scandiniano.re.it
يرجى إشباع اتباع الخطوات التالية:
> Entra in comune > servizi online > PagoPa > EntraNext
Accedi > Servizi scolastici > nuova richiesta > Iscrizioni
.scuole d'infanzia comunali e statali A.S. 2022/2023
أو عبر أي محرك إلكتروني بعد إدخال في خانة البحث:
> Portale al cittadino comune di Scandiniano > EntraNext
accedi > serviziscolastici > nuova richiesta > iscrizioni scuole
.d'infanzia communali statali
تنبيه:
لتسجيل الدخول للمنصة من الضروري إمتالك بيانات / SPIDبطاقة التعريف
اإللكترونية .carta nazionale dei servizi /
بعد تسجيل الدخول على منصة  EntraNextستجدون المعلومات الالزمة لملئ
إستمارة التسجيل عبر األنترنت.
للعلم مكتب التوجيه بالبلدية مستعد لمن يحتاج مساعدة لملئ اإلستمارة عبر أخذ
موعدعن طريق اإلتصال
بأرقام الهاتف المتاحة764250/0525-764270 :
الروضات المتوفرة على التسجيل أونالين هي:
Scuola d'infanzia comunale "G. Rodari", Via dei Mille, 10.
Tel/fax 0522/857845
Scuola d'infanzia statale "I Gelsi", via dell'abate, 54
Tel/fax 0522856885/0522-1983938
Scuola dell'infanzia "La Rocca", via Risorgimento, 1
Tel/fax 0522/855594

التسجيل في الروضات الخاصة باألبرشية ()paritaria comunale
بالنسبة للروضات الخاصة التابعة لألبرشية التسجيل يتم بمقر الروضة مباشرة،
تحديدا:
Scuola dell'infanzia "San Giuseppe"- via Pellegrini Scandiniano.

Tel 0522/857913
Scuola dell'infanzia"S.Corradi"-Via Pagliani,15 Arceto

Tel 0522/98956
Scuola dell'infanzia "V. Guidetti"- via Brugnetta, 83 Fellegara

Tel 0522/856388
إستمارات التسجيل بالروضات الخاصة باألبرشيات ستكون متوفرة لتنزيل إبتداءا
من  24/12/2021من المواقع اإللكترونية الخاصة بالروضات:
"San Giuseppe": www.scuolasangiuseppe.eu
"S. Corradi": www.scuolacorradi.it
"V.Guidetti":www.scuolainfanziaguidetti.it

خدمات دعم التسجيل و اإلنخراط بالروضات
ننبه لما يلي:
النقل المدرسي للروضات التابعة للبلدية و الحكومية و الخاصة باألبرشية:
يرجا تقديم الطلبات اللتي تخص خدمة النقل المدرسي بحدود شهر أبريل 2022
لمكتب التوجيه بمركز بلدية .Scandiniano
سيتم اإلعالن عن نتائج التسجيل بحدود  30يونيو ،سلبية كانت أم إيجابية.
التسجيل لفترة ممتدة و تسجيل بسن مبكرة
بما يخص روضة  "scuola comunale "G.Rodariطلبات التسجيل بسن
مبكرة أو/والفترة ممتدة يرجى بعث الطلب بحدود  30من شهر أبريل 2022
مباشرة لمكتب التوجيه.
ستم اإلعالن عن نتائج التسجيل بحدود  30من يونيو ،سلبية كانت أم إيجابية.
بالنسبة للروضات الحكومية و الخاصة باألبرشية نؤكد على ما يلي:

• يرجى ارسال طلبات الدراسة لفترة ممتدة بحدود شهر
أبريل  2022لمكتب التوجيه ببلدية .Scandiniano
• يرجى بعث طلبات اإلنخراط بسن مبكرة مباشرة لمكاتب
التوجيه الخاصة.
• (مكاتب التوجيه الخاصة ب
" "Sapallanzano ,"Boiardoمكاتب األبرشية " San
)"Giuseppe" e "Guidetti"Corradi
تنبيه:
لكل من روضات " "G.Rodariالروضات الحكومية و الخاصة باألبرشية سيتم
تفعيل خدمة اإلنخرأط بسن مبكرة فقط إن كان عدد المسجلين كافيا لذلك مع األخذ
بعين االعتبار عدد األماكن المتاحة وإجراءات الحماية لمكافحة جائحة كورونا.
مبادرة "أبواب مفتوحة"
لتسهيل مرحلة اإلختيار للروضة ،سيكون بإمكان العائالت زيارة المقرات
المتعددة للروضات ليحصلوا على معلومات حول المقترحات التربوية والتعليمية
والخطط التأهيلية المحددة من طرف المدرسين.
سيكون ذلك باأليام التالية:
"-Scuola dell'infanzia comunale "G.Rodari
يوم السبت  15من يناير الساعة  10:00إلى الساعة .12:30
يرجى التسجيل عبر البريد اإللكتروني
segreteriaistruzione.comune.scandiniano.re.it
إبتداءا من  3من شهر يناير إلى  5بنفس الشهر.
Scuola dell'infanzia statale "La Rocca
يوم السبت  15من يناير الساعة . 09:00إلى الساعة 12:00
"Scuola dell'infanzia statale " I Gelsi
يوم 8من يناير الساعة  10:00إلى12:00
يرجى التسجيل عبر الهاتف ()052285730
الروضات التابعة لألبرشية ()paritaria comunale

