
متى وكيف أسجل؟
من خالل الموقع االلكترونيقبل المدرسة االبتدائية عبر اإلنترنت ،  ,يتم التسجيل في الروضة

https://www.ificazione.it/iscrizionionline/

:افتتاح التسجيل صباًحا 8الساعة  2022يناير 4

مساءً 8الساعة 2022يناير 28 :ينتهي التسجيل

للوصول إلى الخدمات المتاحة
من الضروري استخدام إحدى الهويات الرقمية التالية

SPID (نظام الهوية الرقمية العامة)

CIE (بطاقة الهوية اإللكترونية)

IDAS  (المصادقة اإللكترونية على الهوية والتوقيع)

يمكنك التسجيل في وقت مبكر اعتباًرا  .يجب أن يتم التأهيل من قبل الوالد أو من يمارس المسؤولية األبوية .وطلب اإلذن

2021ديسمبر 20من

الموقع االلكترونيجميع المعلومات الموجودة على



لسكان القرى الصغيرةابتدائية أخرى، تم االتفاق أيًضا على إنشاء وتأهيل مدارسباالتفاق مع مديري المدارس، 
وهي كالتالي

-المدرسة  دوام جزئي -المدرسة  دوام عادي -المدرسة  دوام كامل

Arceto/Cacciola Rita Levi-Montalcini Rita Levi-Montalcini

Bosco L. Spallanzani Mario Lodi

Ca’ de Caroli L. Spallanzani Ventoso

Chiozza Laura Bassi San Francesco

Fellegara** Rita Levi-Montalcini Mario Lodi o San 

Francesco** (vedi stradario)

Iano/Mazzalasino L. Spallanzani Mario Lodi

Pratissolo L. Spallanzani Mario Lodi

San Ruffino Laura Bassi Ventoso

Scandiano Centro* L. Spallanzani o Laura Bassi 

(vedi stradario)

L. Spallanzani o San 

Francesco (vedi stradario)

Rondinara L. Spallanzani Mario Lodi

Ventoso Laura Bassi Ventoso



النقل/الطريق
مركز سكانديانو *

IC SPALLANZANI  ،باإلشارة إلى الوقت العادي والدوام الكامل مدرسة L. Spallanzani االبتدائية
- المنطقة الواقعة بين

Statale 467 Reggio-Sassuolo وVia Mazzini وVia Manzoni-Via Ariosto وVia Buozzi وVia De Gasperi 

بما في ذلكمع جميع الشوارع المجاورة إلى الغرب ،  (مضمنة بأرقام الشوارع من الشرق والغرب) Via Cattaneo  

Pradarena وVia Bismantova وViale Europa حتى التقاطع معVia Buozzi.

IC BOIARDO  ،باإلشارة إلى الوقت العادي في مدرسة Laura Bassi االبتدائية ووقت كامل في مدرسة
San Francesco االبتدائية

- مع جميع الشوارع المجاورة إلى الشرق و (مستبعدة) Via De Gasperiو Via Buozziالمنطقة المشمولة من
Statale 467 Reggio-Sassuolo  ،حتى Via Aldo Moro sud.

- موروألدووفيامرسيانيفيا،ليبرافيا،مولينوديلفيابين،بالكامل 467المنطقة الواقعة شمال طريق الوالية
.شماالً 

** فيليجارا
(إيك سباالنزاني) .الوقت العادي باإلشارة إلى مدرسة ريتا ليفي مونتالسيني االبتدائية في أرتشيتو

:وقت كامل

- و،  Via della Stazioneمن 1المنطقة Via Sabatini  ،و Via Mabrazza  ،و Via dei Brugnoli إلى التقاطع معVia del 

Cristo وVia Brugnoletta West  ،مع اإلشارة إلى مدرسة Mario Lodi di Pratissolo (IC Spallanzani) ؛

- وشرق ،  Via Brugnolettaإلى التقاطع مع Via del Cristoمن 2المنطقة Via del Salice  ،و Via Cerlini  ،و Via della 
Botte حتىVia Molinazza مع اإلشارة إلى مدرسةSan Francesco االبتدائية(IC Boiardo);



خدمات الوصول والتأهيل
2023/2022

وذلك بناًء على أي أحكام تنظيمية متعلقةيمكن مراجعة اوتعديل اي جدول زمني

Covid-19 لـبالطوارئ الصحية



بالنسبة للطالب المسجلين في الفصلين األول والثاني في المستقبل، 2023/2022بالنسبة للعام الدراسي

2022 ISEE  سيتم تطبيق المعدالت التالية المرتبطة بشهادة

( سيظل السعر الفرديبالنسبة للفئات الثالثة والرابعة والخامسة في المستقبل ،  (يورو لكل وجبة 5.50

التخفيضات -٪ 30الطفل الثاني بنسبة مخفضة بنسبة : بنسبةالثالثالطفلمن

مخفضة بنسبة٪ 50

يبقى التسجيل ساري 
المفعول حتى الفصل 

الخامس
من الضروري ولكن

،عامتحديث المعدل كل
ISEE بناءً على.

ISEE TARIFFA A PASTO

6.000,00 €أقل من أو يساوي € 1,50

10.632,95 €الى 6.000,01 €من € 2,50

15.748,78 €الى 10.632,96 €من € 3,50

22.000,00 €الى 15.748,79 €من € 4,50

26.000,00 €الى 22.000,01 €من € 5,50

Isse كثر منأ أو لم يسجل 26.000,01 € € 6,50



المتاح على موقع إكمال نموذج التسجيل عبر اإلنترنت ، التي ترى ذلك ضروريًا ، يجب على العائالت ، ، 2023/2022للعام الدراسي
من، البلدية .2022مايو 31إلى 1

القبولإرسالسيتم، 2022يونيو 30بحلول وقبلماخدمةفيالقبولعدم / حدةعلىأسرةكلإلىالمدرسةبعدماأو / سيتم .

بعدالمستلمةالطلباتوضع .2022سبتمبر 4رفًضا في /في قائمة االنتظار وستتلقى العائالت تأكيًدا  2022مايو 31

بوابةمن خاللتتم عمليات التسجيل لمرحلة ما قبل المدرسة وما بعدها وخدمات النقل حصريًا عبر اإلنترنت ،  Entra-next التي

عبر اإلنترنت يمكن الوصول إليها من
- –أدخل البلدية :موقع بلدية سكانديانو خدمات

Pago PA  - Entra-- موقع بلدية سكانديانو :من أي محرك بحث

يجب إعادة التسجيل في كل عام دراسي

:تظل سكرتارية الخدمات التعليمية والمدرسية متاحة للحصول على معلومات -هاتف 764250 / 764270-0522

(قبل وبعد المدرسة (الروضة



األيام واألوقات

في مرحلة ما قبل وما بعد المدرسة
لكل مجمع مدرسي

على أساس وقت المدرسة والجدول 
الزمني

مدرسة ابتدائية ما قبل المدرسة في الصباح

الجمعةاإلثنين، 

المدرسة الصباحية

الجمعةاإلثنين، 

بعد ظهر المدرسة

-اإلثنين  -الثالثاء

-الخميس  الجمعة

L. Spallanzani TN 7.30 / 8.00

L. Spallanzani TP 7.30 / 8.00 16.30 / 17.30

Ventoso TP 7.30 / 8.00 16.30 / 17.30

Mario Lodi TP -

Pratissolo

7.30 / 8.00 16.30 / 17.30 (solo 

futura classe prima)

Rita Levi Montalcini 

– Arceto TN

7.30 / 8.00

Rita Levi Montalcini 

– Arceto TP

7.30 / 8.00 16.30 / 17.30

L. Bassi TN 7.30 / 8.10 12.40 / 13.10

San Francesco TP 7.30 / 8.00 16.30 / 17.30



معدالت الحضانة و 
المدرسة

ISEE المدرسة االبتدائية دوام عادي المدرسة االبتدائية دوام كامل

Pre o post Pre e post Pre o post Pre e post

10.632,94 €حتى € 7,50 € 10,00 € 6,00 € 7,50

 € 10.632,95 €من

15.748,78

€ 10,00 € 12,00 € 7,00 € 8,75

كثر منأ € 15.748,79

Isse أو لم يسجل

€ 12,50 € 15,00 € 8,00 € 10,00

ISEE %

Fino a € 10.632,94 20

Da € 10.632,95 a € 15.748,78 30

كثر منأ أو لم يسجل 15.748,79 € 40

٪ :الخصومات

اءتخفيض األشق



لنقل المدرسيا

المدارس االبتدائية والثانوية للعام الدراسي 2023/2022

1خط
-سكانديانو  -أركيتو  وسكانديان

2خط

و وهو يالمس المدارس االبتدائية في براتيسولو وفينتوسو ، دا بوسكو ،  إل "

لى المدرسة الثانوية إباإلضافة "إل سباالنزاني"و  "باسي .”إم إم بوياردو"

اًماع 14إلى 6الخط مخصص للفئة العمرية من تمت إضافته إلى المجموعة الحالية التي تمر عبر المنطقة الشمالية من  :
.وأيًضا تحميل طالب المدارس الثانوية (براتيسولو وأركيتو وكاتشوال وفليجارا وكابتشيني والوسط)سكانديانو 



النقل المدرسي البلدي االبتدائي والثانوي الصف األول للعام الدراسي
2023/2022

االسعار

ISEE السعر

6.000,00 €من € 25,00

10.632,95 €الى 6.000,01 €من € 30,00

Da € 10.632,96 15.748,78 €من € 35,00

15.748,79 €أكثر من

isse   أو لم يعلن
€ 40,00

التخفيض٪  -الطفل الثاني يخصم : 30 -ومن الطفل الثالث 50

يبقى التسجيل ساري 
المفعول حتى الفصل 

،الخامس
ولكن سيكون من 
الضروري تحديث 

بناءًالمعدل كل عام ، 

ISEE على نطاق.



جدول الدفع

لمقصف والنقلا

خالل آخر يوم عمل من الشهر :الرسوم الشهرية
الذي يلي شهر إصدار الفاتورة

رسوم الحضانة و المدرسة كل شهرين
نوفمبر  /أكتوبر  /سبتمبر 

 /فبراير /ديسمبر يناير 

مايو /أبريل /مارس 

خالل آخر يوم عمل من شهر ديسمبر خالل آخر يوم 

عمل من شهر فبراير خالل آخر يوم عمل من شهر 

أبريل خالل آخر يوم عمل من شهر يونيو خالل آخر 

يوم عمل من شهر يوليو

حالةإال فيأشهر وال تنص على المبالغ المستردة ،  9سيتم احتساب رسوم خدمة النقل ومرحلة ما قبل المدرسة وما بعد المدرسة لمدة

انقطاع األنشطة المدرسية بسبب قوة قاهرة

أبريل مايو /فبراير مارس  /ديسمبر يناير  /أكتوبر نوفمبر  /سبتمبر 


