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التعليم والمبنى المدرس    ةمستشار   

         
 

 2022يناير   28،  تورينو

 1123/069 رقم البروتوكول 

T.7.20.2 

 
 أولياء االمر األعزاء،

توجد في الذين تقل أعمارهم عن ثالث سنوات ، للصغار بالنسبة  اهتمت  مدينة تورينو بحاضر ومستقبل بناتك وأبنائك منذ البداية.

 العثور عنها على موقع المدينة. موخدمات يمكنك اجتماعيةالمدينة فرص ومساحات 

مشروع تعليمي يعزز  هنالك الخدمات األكثر انتشاًرا في المنطقة:  تعتبر من هيومراكز البلدية لألطفال الصغار  جدن هامن بين 

تابعة حضانات  تكشاف ومعرفة البيئة. عالوة على ذلك ، هناكساالو هناك فرصة  في العمر البالغين وطفل معالعالقة بين كل طفل 

مشروع تربوي  باإلضافة الى في المدينة  يجزء من نظام التعليمك( sezioni primavera)خاصة  مراكز أطفالوللحكومة 

التي  قائماتالتباع ابصغار لل محدودة  أماكنيمكنكم ان تحجزو  . المدينة حددتهابعض المعايير التي مع  يتماشى ومشروع تنظيمي 

 .تخرج من البلدية

 ة العامة  لن يتم التسجيل في هذه الخدمات إال عبر اإلنترنت.كجزء من عملية رقمنة اإلدار

الطوارئ هذه ، ستوفر الوقت للعائالت ، التي ستكون قادرة على ملء  هذه الطريقة ، باإلضافة إلى كونها األكثر أمانًا في مرحلة 

 أو مكاتب البلدية العامة لمنزل دون الذهاب إلى المكاتبالطلب مباشرة من ا

بيانات االعتماد هذه بالوصول إلى خدمات   مستسمح لكمطلوبة للتسجيل. ( SPID)بيانات اعتماد نظام التعريف الرقمي العام 

تعلقة به على جميع المعلومات الم ، فيمكنك العثور علىSPIDال مإذا لم يكن لديكالمدينة وجميع اإلدارات العامة اإليطالية األخرى. 

https://www.spid.gov.it/ . 

 .2022أبريل  30مارس إلى  8 تاريخ من بداية  2202/2023يجب تقديم طلبات التسجيل للعام الدراسي 

وان  على عن 2022/0232سيتم قريبًا اإلعالن عن إجراءات التسجيل والمعلومات األخرى المتعلقة بتقديم الطلب للعام الدراسي 

 ./http://www.comune.torino.it/servizieducativiالويب 

  2022/0232التسجيل للعام الدراسي تريد قائمة، إذا الموجودة على وال تزال  2120/2022العائالت التي قدمت للعام الدراسي 

 تقديم طلب جديد. ان تقوم بعليها ف



 

 

 

 .الكامل مأظل تحت تصرفكو س مهذا االختيار آمل أن أكون قد قدمت معلومات مفيدة لدعمكأهمية بوإدراًكا 

 

 االنشاءات المدرسيةو  التعليم ةمستشار

 كارلوتا ساليرنو 

Carlotta Salerno           

            

 

 

 

 

 

 

 

This letter is published in English on the website http://www.comune.torino.it/servizieducativi 

Cette lettre est publiée en français dans le site http://www.comune.torino.it/servizieducativi 

La presente carta está publicada en lengua española en el sitio http://www.comune.torino.it/servizieducativi 

http://www.comune.torino.it/servizieducativi  هذه الرسالة منشورة ب اللغة العربية في الموقع 

此文档的中文版发布在网站 http://www.comune.torino.it/servizieducativi上 
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