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 معلومات ألولياء األمور
 

 اآلباء األعزاء،

 

 على اختيار مدرستنا ويسعدهم الترحيب بكم. "Leopoldo II di Lorenaيشكرك مدير وموظفو معهد "

 هدفنا المشترك هو النمو الشخصي والنجاح األكاديمي ألطفالك. لهذا الغرض ، من المهم االنتباه إلى ما يلي:

 

 التسجيل اإللكتروني

 

التعليمي والتأديبي للطالب ، والغياب من المهم استخدام السجل اإللكتروني ، حيث ستجد معلومات حول التقدم 

 ، واتصاالت المعلم ، ومعلومات عن الدورات العالجية أو المتعمقة ، والنزهات التعليمية والمزيد.

انقر فوق رمز معهدنا وادخل المنطقة  www.scuoletoscane.it للدخول إلى موقع المدرسة ، اكتب 

 مكتب الطالب في وقت التسجيل.ا أعطاك إياه تيالالمرور المحجوزة عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة 

 

يتكون المستخدم من اللقب واالسم األول للتلميذ وكلمة       :كلمه السر    :تسجيل الدخول

بعد االتصال األول ، يمكن تغيير كلمة المرور  rossipaolo - 07052004  تاريخ ميالده: على سبيل المثال  المرور هي

 إذا كنت ترغب في ذلك.

 

 

 الكتب المدرسية
 

ستجد معلومات عن الكتب المدرسية لطفلك ، وبدًءا من أكتوبر فصاعدًا  INFOعلى الصفحة الرئيسية على اليمين ، في أيقونة 

 استقبال المدرسين. قائمة الكتب المدرسية متوفرة أيًضا في جميع المكتبات في المقاطعة. ، ساعات

طلب كتب على سبيل اإلعارة لالستخدام  ISEE بعد نشر اإلشعار على موقع المدرسة ، يمكن لمن لديهم دخل منخفض من 

 ، أي على سبيل اإلعارة المجانية.

• القرض • الطالب • إلى الموقع باستخدام بيانات اعتمادهم ثم النقر فوق:  لتقديم الطلب ، يجب على العائلة الوصول

 المحدث للسنة الحالية ISEE التطبيق )في الشريط العلوي(. ثم يتم ملء جميع الحقول ويتم إرفاق 

 

 

 

 الغياب
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 ريبًا.ساعة تق 225 يوًما من الغياب ، أي ما يعادل 50يرجى مالحظة أنه ، بموجب القانون ، ال يمكن عمل أكثر من 

شهادات األنشطة وال يمكن تجاوز هذا العدد من حاالت الغياب إال ألسباب مهمة ، وهي: الشهادات الطبية لألمراض الخطيرة ، 

 الرياضية ، وبالنسبة للطالب األجانب ، السفر إلى البلد األصلي ألسباب عائلية أو تصريح إقامة.

 لهذا السبب ، ولصالح أطفالك ، يرجى:

 

 المدرسة بأي تغييرات في رقم الهاتف المحمول لكال الوالدين بارإخ 

 تحقق بانتظام من الغياب ، وإذا لزم األمر ، تحدث مع منسق الفصل 

 .بّرر فوًرا غياب طفلك عن طريق رقم التعريف الشخصي الذي سيُعطيه لك مكتب التالميذ أو رئيس المجمع 

  خاصة عندما يكون  ةمن المدرس الوصول المتأخر أو المغادرة المبكرةتجنب ، باستثناء أسباب وجيهة ، تسجيل ،

 هناك العديد من المهام في الفصل والعديد من األسئلة.

 

 

 التقييمات

 
ينقسم العام الدراسي إلى ثالثة وخمسة أشهر وستنشر المدرسة بطاقتي تقرير: واحدة في يناير واألخرى في يونيو. في مارس 

 ا تقرير إلبالغك بتقدم طفلك قبل النتائج النهائية.، سيكون هناك أيضً 

بطاقة تقرير المدرسة. إذا كانت هناك أوجه ← السيرة الذاتية ← لعرض بطاقات التقارير ، انتقل إلى جدول األعمال 

سة قصور ، فتحقق أيًضا من الدورات العالجية المخصصة والموضوعات التي أشار إليها المعلمون للتعافي. تنظم المدر

 دورات تقوية صيفية لبعض المواد. ثم يجب إجراء اختبار التحقق.

 

 التعليمية الخرجات
 

غالًبا ما تنظم المدرسة نزهات تعليمية ورحالت تعليمية ودورات لغوية في الخارج خالل العام. سيتم إبالغ العائالت عبر 

 الموقع وسيتعين عليهم التوقيع على تفويض.

 يجب على الطالب الذين ال يشاركون حضور الفصول الدراسية بانتظام خالل الرحالت المدرسية ،

 

التدريب ترةف  
 

PCTO  هو مشروع يسمح لطالب المعاهد الفنية والمهنية بالتعرف على عالم العمل عن قرب ، وذلك بفضل التدريب في

 .PCTO 400 تإجمالي ساعاالشركات في منطقتنا. بين السنة الثالثة والخامسة من المدرسة الثانوية ، يبلغ 

 

 الهواتف المحمولة

 
وفقًا للقانون ، يمكن نقل الهواتف المحمولة إلى المدرسة ، ولكن يجب إغالقها. يمكن استخدام الهواتف المحمولة لألغراض 

ب الهاتف التعليمية أو ، بشكل استثنائي ، بإذن من المعلم. يمكن أن يؤدي االستخدام غير السليم إلى مذكرة تأديبية وسح

 المحمول ، والذي سيعيده رئيس المجمع إلى الوالد.

 

 تبرات المخ
 

قائمة مع مؤشرات على الزي الذي يجب شراؤه  دارةاإلسيتمكن طالبنا من تنفيذ العديد من األنشطة في المختبر. وستقدم إلى 

 لدخول ورش العمل. استخدام الزي في المختبر إلزامي.



 

       

 

 استقبال الوالدين

 
وقات في فصول جميع المعلمين ، ساعة واحدة في األسبوع ، إلجراء مقابالت مع أولياء األمور. يتم تحديد األ واوفري

INFO  أحدهما في ديسمبر واآلخر في أبريل.، ء مرتين في السنةلقاعلى الموقع. هناك أيًضا 

 

 مكتب التالميذ

 

 

 

أعاله أو بالضغط على الرمز  0564/484821للتواصل مع مكتب الطالب ال بد من حجز موعد عن طريق االتصال بالرقم 

 في الصفحة الرئيسية.

 

 األرقام المرجعية لمعهدنا:

 

                            Cinzia Machetti    األستاذةمدير المدرسة 

                                         Roberta Cavalliniاألستاذة  النائب 

   Laura Bugelliاألستاذة                       Cittadellaمنسق مقر 

  Mariolina Rispoliةاألستاذو    Angelo Valentinoاألستاذ   Medaمنسق المقر عبر 

 

 أرقام هواتف مفيدة:

 

  Cittadella-            0564/128484لوحة مفاتيح مقر 

 Meda  0564/484881-              مكتب التبديل عبر

 

 

 عمليات التسجيل من الدرجة األولى
 

 يجب عليك إحضارها معك. السنة األولى من مدرستنا ، النقر فوق الزر "التسجيل في الصفوف األولى"للتسجيل في 

 

 .صورة من بطاقة هوية الطالب 

 .صورة من قانون الضرائب للطالب 

 .صورة من شهادات التطعيمات المنفذة 

 .شهادة ترخيص وسائل اإلعالم 

  التشخيص المحتمل والخطة الشخصية لطالبDVA  أوDSA 

  يورو( 8يورو وتأمين إلزامي ضد الحوادث بقيمة  62يورو )مساهمة تطوعية  70إيصال دفع  

https://www.scuoletoscane.it/servizi/alunni1/indexappuntamenti.asp

