
 
 
 

    وزارة التربية والتعليم     
ZOLA PREDOSA    االتجاه العملي 

Via Albergati 32 – 40069 Zola Predosa (BO) 

Tel.  051 75.42.67 – Fax 051 75.12.58 

boee17200g@istruzione.it - boee17200g@pec.istruzione.it :  البريد اإللكتروني 
 www.ddzolapredosa.edu.it -  موقع الكترون 

80088280377 الرمز المالي    – BOEE17200G ميكانيكي  كود  

 

 
 لآلباء المهتمين 

 إلى أعمال 
 إلى الموقع

 

2021/2022دليل التسجيل للعام الدراسي   
 1. التسجيل في المدرسة

 
 كيف تفعل ذلك  متى المراحل الدراسية 

 

 

 
 الحضانة 

" Complesso C4" - كود ميكانيكي 

BOAA17201B 

"Theodoli" - كود ميكانيكي 

BOAA17202C 

"Riale" - كود ميكانيكي 

BOAA17204E 
  

 
 

 
 

2021يناير  4من   
2021يناير  25حتى   

 
 

 

عن طريق ملء نموذج الطلب على الورق، والمتوفر  

 على الرابط الموجود على موقع المدرسة 

https://ddzolapredosa.edu.it/isc  
 

 على رابط موقع الويب الشائع لـ 

Zola Predosa 

https://www.comune.zolapredo/  
 لتقديمها في شكل ورقي في 

"Sportello Al Cittadino" 
 التابعة لبلدية

Zola Predosa 

  

 

 المدرسة االبتدائية  

"Piero Calamandrei" 32 Via 

Albergati 

 BOEE17201L كود ميكانيكي

"Piero Bertolini" 26 Via 

Gesso 

 BOEE17204Q كود الجهاز

 

  04ابتداء من يوم 

  2021يناير 

على الساعة  

صباحا 8:00  

يناير   25حتى يوم 

على   2021

الساعة  

مساءا 20:00  

 

 من خالل النظام 

"Iscrizioni online" 

 يمكن الوصول إليه على الرابط  
https://www.istruzione.it/iscrizio

nionline/ 

 يمكن تقديم طلب تسجيل واحد فقط
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"Iscrizioni online" 2 . تسجيل النظام 

 
     ما المطلوب كيف تفعل ذلك  متى

9:00ابتداء من الساعة   

2020ديسمبر  19بتاريخ   

 

 من خالل الرابط 
   https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

بيانات اعتماد  -البيانات الشخصية 

   تسجيل الدخول أو
 SPID هوية

 

 3 .   تعليم الدين الكاثوليكي واألنشطة البديلة

 
الكاثوليكي  اختر ان تدرس أو ال تدرس تعاليم الدين   

 كيف تفعل ذلك  متى 

 

 تسجيالت جديدة    

 

 

 على 2021 يناير 04 يوم من ابتداء
صباحا 8:00 الساعة  

 الساعة على 2021 يناير 25 يوم حتى

مساءا 20:00  

 
 من خالل النظام 

 

"Iscrizioni online" 

 

 تغيير االختيار

 للطالب المسجلين 

 

 على 2021 يناير 04 يوم من ابتداء

صباحا 8:00 الساعة  

 الساعة على 2021 يناير 25 يوم حتى
مساءا 20:00  
 

بعد هذا الموعد النهائي لن يكون من 

 الممكن تغيير اختيارك 

 

 

 من خالل النظام 

"Iscrizioni online" 

   

 
 يتم تعديل االختيار حصريًا بمبادرة من األطراف المعنية 

 

 اختيار األنشطة البديلة 

 كيف تفعل ذلك  متى

مايو  31من   
 حتى 30 يونيو 2021

 من خالل النظام 

                    "Iscrizioni online" 

 بعد هذا الموعد النهائي لن يكون من الممكن تغيير اختيارك 

 

2021/2022للعام الدراسي  الحضانةاالطفال في   التسجيالتتأكيد    . 4 

 

 تأكيد التحاق األطفال بالمدرسة الحضانة 

 كيف تفعل ذلك  متى

 

2021يناير  4من   

 حتى 25 يناير 2021

 

 عن طريق ملء نموذج التأكيد المطبوع المتاح على الرابط 

https://ddzolapredosa.edu.it/iscrizioni-2/ 

 

جاالستقبال والدم   .5 

 
 معالجة الطلب 

 من كيف 

 

ذوي اإلعاقة عبر     التالميذ تسجيل الطالب /يتم إكمال 

اإلنترنت مع العرض التقديمي للمدرسة المختارة  

صحية(    محلية )شركة .A.S.L للشهادة الصادرة عن

ذات اختصاص ، بما في ذلك التشخيص الوظيفي. 

،   5سيتم إرسال ملف التشغيل ، المشار إليه في المادة 

، إلى   66/0172، من المرسوم التشريعي  3الفقرة 

 المدرسة من قبل األسرة فور استعدادها

 

 

DVA 

 (مصاب بعجز)

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 

يتم إكمال تسجيل التالميذ / الطالب الذين يعانون من  
تشخيص اضطراب التعلم المحدد، والذي يتم إجراؤه  

في الوضع عبر اإلنترنت، مع العرض التقديمي 
الصادر  للمدرسة المختارة للتشخيص النسبي، 

ووفقًا لما 170/2010بموجب القانون   

  25مطلوب بموجب اتفاقية الدولة واألقاليم المؤرخة 
بشأن إصدار الشهادات  2012يوليو   

    

 

 

DSA / SLD 

 اضطراب التعلم المحدد 

 
  تنطبق نفس إجراءات التسجيل الخاصة بالتالميذ /

الطالب الحاصلين على الجنسية اإليطالية على  
الذين يحملون جنسية غير إيطالية،   التالميذ الطالب /

من المرسوم الرئاسي  45وفقًا للمادة 
394/1999  

 

 

 

 

الجنسية اإليطالية  غيرتالميذ من   

 

 

 
 

(Open Day) 6 .   اليوم المفتوح عبر االنترنت 
 

 اجتماعات إعالمية للعائالت 

 كيف  متى

 

2021 يناير 16للمدرسة االبتدائية يوم السبت   

 من الساعة  9:00 إلى الساعة 11:00 

 عن طريق االتصال بالرابط 
 

https://meet.google.com/mzj-bvoc-jdc 

 

2021يناير  18االثنين  يوم لحضانة  

 من الساعة 17:30 إلى الساعة  19:30
 

 عن طريق االتصال بالرابط 

 
https://meet.google.com/tsf-ogex-sne 

 

 7.   المعلومات العامة

 

 التسجيل في خدمة مطعم المدرسة 

 كيف  متى

 

2021يناير  4من   

 حتى 25 يناير 2021

 عن طريق ملء النموذج المناسب المتاح على الرابط

      
https://unionerenolavinosamoggia.elixforms.it/rwe2/module_previe
w.jsp?MODULE_TAG=CZP_Scuola_Mensa_21_22 

 

المدرسة السكرتارية  ساعات وأيام فتح مكتب      .8 

 
  السكرتارية  تستقبل هذه األيام 

 كيف  متى

 االثنين واألربعاء 

 

16:00إلى الساعة  14:00من الساعة   

 
 بالميعاد 

051754267:  هاتف  

boee17200g@istruzione.it :  البريد اإللكتروني 
الخميس والجمعة  -الثالثاء   

 

10:30 إلى الساعة 9:00  من الساعة  
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