كيفية تعبئة وتقديم طلبك
ادخل إىل https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ :
إذا كان لديك هوية رقمية ) SDIPنظام الهوية الرقمية العامة(,
ر
اإللكتونية( ,
) CIEبطاقة الهوية
ر
اإللكتونية والتوقيع (,
 ) eID ASمصادقة الهوية
يمكنك إدخال التطبيق بالنقر عىل الزر الموجود ف أعىل اليمي "الوصول إىل الخدمة " ،المتوفر من
الساعة  9:00صباحا ليوم  20ديسمت 2021

الدخول للمرة األوىل ,تمكي الخدمة
عند الدخول للمرة األوىل  ،يطلب منك التطبيق تأكيد أو دمج بيانات تمكي الخدمة .بمجرد إدخال
البيانات وتأكيدها يمكنك المتابعة ف التسجيل
لملء استمارة الطلب ،انقر عىل زر )طلب جديد (من  4يناير  2022إىل  28يناير2022
وينقسم التطبيق إىل أربعة أقسام (1:بيانات الطالب
أدخل بياناتك الشخصية وبيانات اإلقامة .هو مطلوب ،ولكن ليس إلزاميا ،رمز الحضا نة
(Infanzia Rodari PRAA838017 - Infanzia Pilastro PRAA838039- Infanzia
Torrechiara PRAA838028).
بيانات األسرة )2
تأكيد و  /أو دمج بعض المعلومات (الهاتف ,البريد اإللكتروني ,اإلقامة والمسكن) ألولئك الذين يقدمون الطلب
(الوالد أومن لديهم السلطة األبوية)  ،حول اختيار تدريس الديانة الكاثوليكية وعلى البيانات المتعلقة بأي إعاقات
.بيانات المدرسة )3
اختر ،حسب األولوية ،المدارس التي توجه إليها الطلب مشيرا إلى رمز تعريفها
”(PREE83801C “B. FERRARI” LANGHIRANO -- PREE83802D “RICCARDI
)TORRECHIARA

الخاتمة – 4
.تحقق من صحة بيانات طلبك التي تم إدخالها .قم بتنزيل إيصال اإلرسال احفظه وطبعه

 ،إذا كان الطفل قد وصل مؤخرا إلى إيطاليا ولم يكن في حوزته بعد
) (codice fiscaleفممكن إنشاء رقم مؤقت
في نظام التسجيالت "عبر اإلنترنت" .وفي وقت الحق ،ستستبدل المؤسسة التعليمية
" "codice fiscaleالمؤقت بالنهائي .
يمكن ملء أقسام التطبيق في أوقات مختلفة ،وبالتالي ،إذا كنت ترغب في أخذ قسط من الراحة ،يمكنك حفظ
المعلومات التي تم إدخالها دون تقديم الطلب
يتم إعادة توجيه الطلب إلى المدرسة المختارة األولى ,أما المدارس المشار إليها كخيار ثان وثالث ،فسوف
تشارك بدال من ذلك ،واحدة تلو األخرى ،فقط في حالة عدم توفر أماكن في المدرسة األولى للعام الدراسي الجديد
 ".يمكن البحث في رموز المدارس المختارة على الموقع
)(scuola in chiaro
كن حذرا جدا ال يمكن تعديل الطلب ،إذا تم إرساله
:مواعيد االجتماعات مكتب تسجيل الصف األول في المدرسة االبتدائية مع الوسطاء اللغويين والثقافيين
الوسيط العربي :اليوم  8/01من  9.00إلى 12.00
الوسيط الهندي :اليوم  15/01من  9.00إلى 12.00
الوسيط األفريقي :اليوم  22/01من 9.00إلى 12.00
لحضور االجتماع مع الوسيط اللغوي الثقافي وللمساعدة ،من الضروري إجراء حجز مع معلمي روضة
.األطفال

.

