
 

 

 2021نوفمبر  22،  تورينو

 

 A69/2476. رقم البروتوكول 

T.7-20.3 

 

 

 اآلباء األعزاء،

 .مدينة تورينو بحاضر ومستقبل بناتك وأبنائك تهتم لهذا السبب في حياة كل واحد منا عنصر مهمتمثل الدراسة 

سنوات مع فرصة االلتحاق برياض األطفال: سواء كانت   3واألطفال في سن يسعدني أن أبلغكم أن المدرسة ستبدأ قريبًا للفتيات 

 .مدارس حكومية أو متساوية أو محلية أو خاصة

 

على وجه الخصوص ، دخلت مدينتنا لسنوات في اتفاقية مع مديري القطاع الخاص للعديد من المدارس الخاصة ، وتحديداً مع 

 ومع المدرسة اليهودية. (F.I.S.M) د اإليطالي لمدارس الحضانةالعديد من أولئك الذين ينتمون إلى االتحا

 

تنص االتفاقية على مساهمة تهدف إلى الحفاظ على الحصص التي يجب أن تدفعها العائالت أقل من الحد األقصى المتفق عليه بين 

 .المدينة والمدارس نفسها

 

 .واسع حول كل القضايا التربوية والجوانب التنظيميةبالتفكير بشكل عالوة على ذلك ، سمحت العالقات التي تم إنشاؤها 

 

سنوات ، وتدار من  5و  3لذلك نحن نواجه نظاًما لتقديم الخدمات التعليمية التي تستهدف األوالد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 

لة ، البلدية ، االتفاقيات الخاصة( ، لكننا جميعًا ملتزمون ببناء نظام تعليمي للمواطنين ، على أسس  قبل مواضيع مختلفة )الدو

 ستكشاف ومعرفة البيئة.لالوالبالغين ، زمالئهم المشاريع التربوية التي تفضل عالقة كل طفل مع 

 

ولتبسيط عملية التسجيل ،   التعليم في المدينة ،  المدارس الفردية ، مع الحفاظ على خصائصها المحددة ، هي جزء من نظامبما ان 

بغض النظر من المدرسة )أو المدارس( التي تنوي  -، سيكون من الممكن لجميع العائالت ملء طلب واحد  للعام الدراسي المقبل

 (. اختيارها )بشرط بالطبع تضمينها في األنواع المذكورة أعاله

 



لذلك أبلغكم أنه بفضل التعاون القائم مع منطقة تورينو اإلقليمية )إدارة التعليم سابقًا( وممثلي المدارس ذات الصلة ، وبسبب  

سيتم التسجيل االتفاقات مع االتحاد اإليطالي لمدارس رياض األطفال والمدرسة اليهودية ، في إطار عملية الرقمنة لإلدارة العامة 

 اإلنترنت فقط.  في هذه الخدمات عبر

 

هذه الطريقة ، باإلضافة إلى كونها األكثر أمانًا في مرحلة الطوارئ هذه ، ستوفر الوقت للعائالت ، الذين سيكونون قادرين على  

 .ملء الطلب مباشرة من المنزل دون الذهاب إلى مكاتب أو مواقع الهياكل المختلفة

 

بيانات االعتماد هذه بالوصول إلى خدمات   ممطلوبة للتسجيل. ستسمح لك (SPID) بيانات اعتماد نظام التعريف الرقمي العام

، يمكنك العثور على جميع  االمكانية للحصول اليه  مالمدينة وجميع اإلدارات العامة اإليطالية األخرى. في حال لم يكن لديك

 . ///:www.spid.gov.ithttpsالمعلومات المتعلقة به على 

 

  2022/2023سيتم اإلعالن عن األوقات واإلجراءات المحددة للتسجيل والمعلومات األخرى المتعلقة بتقديم الطلب للعام الدراسي 

 ./http://www.comune.torino.it/servizieducativi قريبًا على عنوان الويب

 

 .الكامل مأظل تحت تصرفكو س مقدمت معلومات مفيدة لدعمكأهمية هذا االختيار آمل أن أكون قد  بوإدراًكا 

 

 تحياتي الحارة،

 

 مستشار التعليم 

 كارلوتا ساليرنو 

 
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  باللغة  العربية في  الموقع 

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