
 
 
 
 

 26.03.2019ريميني في 
الملتحقين في المدارس الحكومية )فرعي الروضة واالبتدائي(  إلى أهالي الطالب

والطالب المسجلين في الحضانة والروضة في المدارس  المنتفعين من وجبات المدرسة
 . ۲۰۱۹/۲۰۲۰التابعة للبلدية للعام الدراسي 

 
لوجبعععععععةم فل ضعععععععةل اعععععععل فل عععععععلف ض فلاةبضععععععع  للبللرععععععع   ا  عععععععل فل و ععععععع  وفل  عععععععة    واعععععععل فل عععععععلف ض  : أسعععععععضة      ععععععع الموضوووووووو 

  .فل كو ر   ا  ل فل و   وفالبالفئل 

 
فيموووووا يتعلووووو  بالرسووووووم  ۱۹/٣/۲۰۱۹بتووووواري   ٧۲نعلمكوووووم أنووووول وووووود تموووووت الموافقوووووة علوووووى التعريفوووووات بموجوووووب وووووورار المجلوووووس البلووووود  رووووووم 

الروضووووووة واالبتوووووودائي( اعتبووووووارا   فرعووووووياتة( والوجبووووووات المدرسووووووية فووووووي الموووووودارس الحكوميووووووة )المدرسووووووية لموووووودارس البلديووووووة )فوووووور  الحضوووووو
، تعريفوووووات ال ووووودمات لمرحلوووووة الروضوووووة فوووووي المووووودارس التابعوووووة للبلديوووووة لوووووم ي ضوووووعوا    ت ييووووورات فيموووووا يتعلووووو   ٢٠١٩ عععععةرو//١مووووون 

ل دموووووة وجبوووووات الطعوووووام فوووووي المووووودارس الحكوميوووووة فوووووي حوووووين أن التعريفوووووة التفضووووويلية بتلوووووط المطبقوووووة فوووووي السووووونوات الدراسوووووية السوووووابقة ، 
 . لكل وجبة رو و ٣٠،٥)فرعي الروضة واالبتدائي( فقد تم ت فيضها إلى 

 
سوووووويتم التعوووووورل تلقائيووووووا  علووووووى الت فووووووي  المعتموووووود  ٢٠١٨/٢٠١٩بةل سععععععب  للعععععع رن رسععععععا رلون  ععععععن  ل عععععع  فلوجبععععععةم فل ل سععععععر  للضععععععةل 

وط المطلوبوووووةا مووووون تقوووووديم طلوووووب آل ووووورون افوووووي حوووووال تووووووفرت لوووووديهم العووووورفوووووي ه ووووور عوووووهرين مووووون إعوووووداد الفوووووواتير، بينموووووا سووووويتمكن ا
)بالطريقووووووووة المبينووووووووة ادنوووووووواخ( لالسووووووووتفاد  موووووووون السووووووووعر الم فوووووووو  الجديوووووووود ابتوووووووودا   موووووووون  ٢٠١٩ رسععععععععةن//٣٠ ل توووووووواري بووووووووو ووووووووا  

 .۲۰۱۹مايو//۱
يووووتم تطبيووووو  السوووووعر الم فووووو  مووووون  وووووالل طلووووب مقووووود م مووووون كووووول مسوووووت دم علوووووى  ٢٠١٩/٢٠٢٠ف ععععة بةل سعععععب  لل سعععععجلرن للضعععععةل فلل فسعععععل 

فقووووووط  .٢٠١٩فكاععععععوب //١٥فووووووي المكتووووووب ال ووووووا  للتعلوووووويم بالطريقووووووة المبينووووووة أدنوووووواخ وبوووووول توووووواري  _ حوووووود  احووووووامالا العووووووروط الوافيووووووة

االعوووووووالن  المنتفعووووووين موووووون الحضوووووووانة التابعووووووة للبلديووووووة، طلوووووووب ت فووووووي  الرسوووووووم علوووووووى الوجبووووووات المدرسووووووية يجوووووووب أن يحتووووووو  علووووووى
 . ٣٤۲/۲۰۱٣في مداوالت البلدية روم  ۲عن االستهالط المعار إليل في الملح  روم  "لمعلومات اضافية"التكميلي 

فووووووي حووووووال عوووووودم تقووووووديم الطلووووووب وااعووووووالن التكميلووووووي المتعلوووووو  بالمعلومووووووات ااضووووووافية )ا ا كانووووووت مسووووووتحقة( سوووووويتم تطبيوووووو  التسووووووعير  
 .القديمة بحد ها ا وصى )العادية( 

فووووي ريمينووووي مووووي أحوووود الوالوووودين علووووى ا ووووول بعوووورط إبوووورا   فل قر ععععرنقاصوووورين لووووى الوجبووووات المدرسووووية يووووتم منحهووووا للالت فيضووووات عهوووو خ 

وووووووور سووووووووار  المفعووووووووول، وعلووووووووى أن تكووووووووون ويمتوووووووول متسوووووووواوية او أووووووووول موووووووون  ISEE التصووووووووريي الضووووووووريبي لل وووووووودمات الكبيوووووووور  للقص 
يووووووورو لل وووووودمات ا  وووووورل ) روضووووووة تابعووووووة للبلديووووووة،  ٣٥،۰۰۰.۰۰متسوووووواوية او أووووووول موووووون و يووووووورو )ل دمووووووة الحضووووووانة(  ۹۰۰.۰۰،٤٣

 (.وجبات مدرسية لمرحلتي الروضة واالبتدائي في المدارس الحكومية
أولئوووووط الووووو ين يحملوووووون العووووووروط الوافيوووووة لطلوووووب السوووووعر الم فوووووو  الجديووووود او لت فيضوووووات أ ووووورل ) موووووو الا فوووووي حوووووال وجوووووود واصوووووورين 

ت التعليميوووووة لمرحلتوووووي الروضوووووة واالبتووووودائي فوووووي المووووودارس الحكوميوووووة، أو مووووو ال  فوووووي أ ووووورين فوووووي العائلوووووة الواحووووود  المنتفعوووووين مووووون ال ووووودما
  حال أن د ل ا سر  مستمد من العمالة التابعة م ل موظل(

 Sosi@home عليهم أن يتوجهوا بتقديم الطلب مباعر  من البوابة االكترونية ال اصة لل دمات التعليمية
 :لى الرابط التاليع
,vizieducativi.comune.rimini.it/UserLogin/LoginUser.aspx?AcceptsCookies=OKhttp://portaleser 

 
أو باسووووووت دام النمووووووا ل المتوووووووفر  علووووووى المووووووووي ال ووووووا  بالبلديووووووة )الوووووورابط المحوووووودد ادنوووووواخ( أو فووووووي المكتووووووب ال ووووووا  بووووووالتعليم المدرسووووووي 

 .٢٠١٩أكاوب   ١٥ حتى ۲۰۱۹ابتدا ا من يونيو 

 
ال دمات التعليمية ، أساليب الدفي و فواتير الرسوم المدرسية، على المست دمين   العروط الوافية المطلوبة ، والت فيضات عللجميي المعلومات حول 

 االطال  على التعميمات والبيانات المنعور  على مووي بلدية ريميني على الرابط التالي
 scolastiche-educativi/rette-servizi-citta/comune/scuola-e-http://www.comune.rimini.it/comune:  

 
ر االنترنوووووت و لوووووط لتسوووووهيل المعوووووامالت وتجنوووووب التنقووووول مووووون مكوووووان إلوووووى أ ووووور بوووووننصوووووي ا هوووووالي الكووووورام اسوووووت دام ال ووووودمات المتاحوووووة ع

 .وكسب الووت
 

عبووووور الموووووووي  ”Ufficio Rette Scolastiche“ يالتعليم المدرسوووووال وووووا  بووووو ا يوووووراا ، يمكووووونكم التواصووووول موووووي مكتوووووب
 حةعلوووووووووووووووووووووووى الصوووووووووووووووووووووووف أو عبووووووووووووووووووووووور الفيسوووووووووووووووووووووووبوط والتوووووووووووووووووووووووويتر ,ufficiorette@comune.rimini.itاالكترونوووووووووووووووووووووووي، 

“rettescolasticherimini” 704749 – 704744 – 0541/704739  أو ممكووووون االتصوووووال بارووووووام الهواتووووول التاليوووووة  
 704740/0541أو على الفاكس روم 

 
 

  لمدير العاما        
  ستيفانينيماسيمو 

 

     بللر   ر ر ل
 

 

 ةـــــــــــات ااجتماعيـــــــــم ال دمـــــــوس
 وطا  التعليم

 مكتب التعليم المدرسي
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