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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA 

Città Metropolitana di Milano   
                                                                                                                                                  ARABO العربية 

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI:                                                                                                                              
-- PRE E POST SCUOLA – TRASPORTO – RIDUZIONE TARIFFE  MENSA SCOLASTICA –                                            

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
المدرسية الخدمات في التسجيل  

عدها  األو  المدرسة  خدمة  و  2020/2021 الدراسية السنة المدارس مقصف أسعار تخفيض -  النقل - 

 
 اإلدارة  ستتمكن ، الصحية والحماية السالمة لضمان المناسبة التدابير اتخاذ إلى والحاجة الطارئة الصحية للحالة نظًرا

يةالبلد  التردد طرائق المدرسة وبالتالي MIUR تنشئ عندما فقط للعائالت المدرسية الخدمات في التسجيل قبول تأكيد من 
 المقبل الدراسي للعام  الممكنة

 
 القرارات هذه على الصلة ذات المدرسية والخدمات النقل قبل ما لخدمات المتاحة األماكن توفر يعتمد

دارسم لطالب مخصصة المدرسية الخدمات  Cassano d’Adda مسؤولية أو) الوحيد الوالد أو ، آباؤهم  فيها يعمل التي 
 (الوالدين / المشغل

 
 .07/31/2020 يتجاوز ال موعد وفي 10/06/2020 من الطلبات تقديم يجب

 .المحدد النهائي الموعد بعد التسجيالت تقديم  الممكن من يكون لن
حفت إعادة في بالحق البلدية اإلدارة تحتفظ   التواصل توفير خالل من متاحة إضافية أماكن وجود في فقط التسجيل شروط 

 الموقع خالل من للمواطنين الكافي
 

 .منها أجزاء أو السنة مدار على الخدمة استخدام طلب يمكنك ، التسجيل عند
تم سي ، جديدة  خدمة بإنشاء تسمح ال المالية والموارد المتاحة لألماكن الطلبات تجاوز حالة في  مع انتظار قائمة وضع 

 .الموقع على المنشورة  "المدرسية للخدمات التوجيهية المبادئ" في إليها المشار األولويات مراعاة 
 .التسجيل رفض يتم فقد وإال ، المدرسة بخدمات تتعلق معلقة ديون أي لديها ليس التي للعائالت الخدمات حجز يتم

ينةالمد مجلس قرار بموجب الخدمات رسوم  تحدد.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI SERVIZI  SCOLASTICI DI PRE-POST  SCUOLA  - 
TRASPORTO SCOLASTICO E RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFE MENSA SCOLASTICA 

 المدارس رسوم تخفيض وطلب المدرسي النقل - المدرسة قبل ما لمرحلة المدرسية الخدمات في التسجيل طريقة
 المدرسية

 
 الشخصية الحمية - أو / و المطاعم  تكاليف تخفيض - بعدها وما المدرسة قبل ما - المدرسي النقل خدمات طلبات يم تقد يتم 

 ."والرياضية الثقافية المدارس خدمات" اختيار خالل من أدا دي كاسانو لمدينة الموحد التليماتيكي العداد خالل من رقميًا
خالل من أو (الصحية البطاقة) الوطنية الخدمة بطاقة لخال من المصادقة الضروري من ، الطلب لتقديم   SPID (  نظام

العامة الرقمية الهوية ). 
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 فإن عدادات ، SPID الخاص بك حتى اآلن ولم يكن لديك CNS إذا لم تكن قد طلبت رقم التعريف الشخصي لجهاز
.Spazio Città ،  باإلضافة إلى إصدار رقم CNS ، توفر للمواطنين دعًما إلصدار SPID 

 
 
 
 

 إلى إلكتروني بريد إرسال طريق عن موعد تحديد الضروري من
demografici@comune.cassanodadda.mi.it 

0363.366255أو  0363.366226معرفة رقم هاتفك لالتصال بك أو االتصال على األرقام  . 

 

SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA                                                
وبعدها األولى المدرسة خدمة   

 
: 2020 لعام  وبعدها المدرسة قبل المدرسة خدمة تكاليف التالي الجدول يوضح  

 
الخدمة نوع  

شهرية رسوم  

 قبل 
المبكرة  الطفولة  مدرسة  

Cristo Risorto - Groppello - Cascine (7.30 / 8.00)  
€  11,30  

األولى ابتدائية المدرسة قبل  
  (7,30 / 8,30) €  22,60 

االبتدائية المدرسة بعد ما      (17,30 / 16,30)   
€  22,60 

Groppello - Cascine (16,00 / 17,30) الطفولة مدرسة  بعد 
      المبكرة

€  33,90 

 

 (16,00 / 17,00) Cristo risorto المبكرة الطفولة مدرسة  بعد 

 

€  22,60 

(16,00 / 18,00) Cristo risorto المبكرة الطفولة مدرسة  بعد  €  45,20 

 
 وفي أسابيع ثالثة من أطول لفترات المطول الغياب حالة في :الخدمات تكرار طرق المدير مع البلدية اإلدارة ستراقب

انتظار القائمة في التالميذ وتولي القيد مصادرة إلى ذلك يؤدي فقد ، وموثق توبمك مبرر وجود عدم حالة  
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SERVIZIO TRASPORTO                                                                                                           
النقل خدمة  

 
 2020 لعام المدرسي النقل خدمة تكاليف التالي الجدول يوضح:

 

الخدمة نوع شهرية رسوم   

للذهاب خط  € 23,35 

إرجاع خط  € 23,35 

إرجاع و ذهاب خط  € 46,70 

 
 

2020 لعام  التالية  االستخدام  طرق  البلدية  اإلدارة  وضعت  ،  بالنقل  يتعلق  فيما   
 

Cascine San Pietro  قرية في المدرسي المجمع في المسجلين للطالب ةمجاني خدمة  - 
Cascine S. Pietro  المدارس طالب قبل من أيًضا النقل خدمة إلى ، رسوم  مقابل ، الوصول إمكانية 

قرية في المقيمين الثانوية  - 
؛ الخدمات نفس في مسجل أخ بحضور ٪30 خصم    - 

. لخدمةا نفس على المسجلين اإلخوة  من العديد بحضور ٪50 خصم   - 
 

Spazio Città  في ملحوظة   
 من لذلك .والعودة  الذهاب وأوقات النسبي التوقف محطات مع المدرسية الحافالت خطوط ستتوفر ، التسجيل عند ،

الميدان في التسجيل استمارة  في تسجيلها طريق عن الزمنية والجداول والتوقف النقل خط األسرة  تختار أن الضروري  
Corsa richiesta – indirizzo di carico e scarico - 

 
 
 

Le linee di Scuolabus sono  pubblicate sul sito comunale. 
البلدية موقع على المدرسية الحافالت خطوط نشر يتم . 

 
 
 
 

SINTESI DELLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI PRE-POST E 
TRASPORTO SCOLASTICO                                                                                                                                  

( le seguenti condizioni potranno subire modifiche a seguiti di provvedimenti adottati per la gestione di eventuali condizioni di emergenza 
sanitaria) 

 أي إلدارة المعتمدة للتدابير التالية للتغييرات التالية الشروط تخضع قد) المدرسي النقل وبعد قبل الدفع طرق ملخص
طارئة صحية حالة ) 
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 الخدمات أسعار على يوافق الذي المدينة مجلس قرار فإن ، المدرسة وبعد قبل المدرسي النقل بخدمات يتعلق فيما
يلي ما على ينص "2020 لعام  المدرسية للخدمات التوجيهية المبادئ" و المدرسية : 

.1 
 يمكن السبب ولهذا ، المدرسية بالخدمات تتعلق معلقة ديون أي لديها ليس التي لألسر الخدمات حجز يتم 

 غضون في عالجية غير متأخرات وجود حالة في الخدمة إيقاف أيًضا يمكن) تقديمه تم  إذا التسجيل رفض أيًضا
؛ (المحدد القطعي النهائي الموعد  

.2 
العنوان - الضريبة رمز - الشخصية البيانات ، االسم  :إلى اإلشارة  المتقدمين على يجب ، التسجيل طلب في  

؛ المدرسي النقل وخدمات المدرسة قبل ما لخدمات (الفواتير) الدفع طلب عن المسؤول الشخص ،  
.3 
؛ األموال استرداد في حقًا الظروف من ظرف أي تتح الخدمات استخدام  عدم  أيام  تشكل أن يمكن ال  

 
.4 

 :الدراسي العام  خالل (2) مرتين وبعدها المدرسة قبل المدرسي النقل لخدمات السنوية الرسوم  سداد سيتم 
يناير 31 بحلول والثاني ، سبتمبر 30 بحلول األول . 

 
.5 

 أو ، الدفع طلب بدء قبل ، سبتمبر 30 ولبحل المطلوبة الخدمة (كليًا أو جزئيًا) عن التخلي للمواطن يمكن
واألخير الثاني الدفع طلب بدء قبل أو ، يناير 31 بحلول  

.6 
؛ األموال استرداد في الحق تعطي لن ، السابقة النقطة في المحددة  التواريخ بعد المقدمة الخدمة عن التنازالت إن  

 
.7 
 في بالفعل تحصيلها تم  التي المبالغ خصم  للبلدية يمكن ، المبررة  غير أو الصحيحة غير المدفوعات حالة في

التالية الفاتورة  . 
 

.8 
 هو كما ، وبعدها المدرسة قبل ، النقل خدمات الستخدام  المدفوعة الدفع بإيصاالت العائالت تحتفظ أن يجب

بها المعمول القوانين بموجب مطلوب . 
 

.9 
 ضمن ، بعدها وما المدرسة قبل ما ماتخد أو / و المدرسي للنقل المستحقة الرسوم  دفع عدم  سيؤدي

 انتظار في آخر بمستخدم  استبدال وأي الخدمة من االستبعاد إلى ، الدفع طلب في عليها المنصوص الشروط
خطة على التوقيع أو / و المستحقة المبالغ استرداد إمكانية على لالتفاق العائالت استدعاء حالة في في ، القبول   
رمونهايحت ال فإنهم  ، للسداد . 

 
وبالطرق التالية الحاالت في فقط والمدارس المدرسة قبل النقل لخدمات الشهرية الرسوم  تخفيض سيتم    

  :التالية
المدرسي الحضور عن النظر بغض التالميذ لجميع سبتمبر  ٪50 في      • 

المدرسي الحضور عن النظر بغض التالميذ لجميع ويناير ديسمبر  ٪25   في       • 
 التي المدرسة عن النظر بغض التالميذ لجميع الفصح عيد عطلة فيه تقام الذي الشهر  ٪25  في     

بها يلتحقون  •    
االبتدائية المدارس لتالميذ يونيو شهر   ٪50  في   • 

المدرسية للخدمات التوجيهية المبادئ" إلى الرجوع يرجى ، بالخدمات تتعلق معلومات أي على للحصول ". 
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 االتصال تفاصيل خالل من توضيحات ألي متاحة البلدية في التعليمية والمساعدة  العام التعليم  وحدة  تظل

  التالية
mail: serviziscolastici@comune.cassanodadda.mi.it  

: الهاتف رقم   
0363-366210 

 
 
 

COMUNICAZIONE DEDICATA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI AI SERVIZI SCOLASTICI NELL’A. S.  CORRENTE 
الحالي العام في المدرسية الخدمات في المسجلين التالميذ لعائالت المخصصة االتصاالت  

 
"  والخدمات المدرسية لألنشطة قسري انقطاع من ذلك على يترتب وما الحالية الصحية الطوارئ حالة إلى بالنظر

 يونيو إلى يناير من بالفترة المتعلقة الفاتورة  دفع بأن علًما طكم نحي ، (والنقل المدرسة قبل ما مرحلة) الصلة ذات المدرسية
 القانون مشروع .التهم  حساب إعادة  مع بها فاتورة  تلقيت والتي للخدمات الفعلي االستخدام  فترات محدودًا سيكون 2020

 أشكال تدرس اإلدارة  فإن ، ترة الف لكامل السداد تم  إذا .الترقيم بنفس االحتفاظ مع السابق القانون محل ويحل يلغي الجديد
للخدمات القسري التعليق بفترات المتعلقة المبالغ رد أو / و التعويض  ". 

 

DIETE PERSONALIZZATE                                                                                                         
الشخصية الغذائية الوجبات  

 
 

 غذائي نظام  أو ، التسامح عدم  أو بالحساسية مرتبًطا كان سواء ، شخصي غذائي نظام  إلى يحتاجون الذين ألولئك بالنسبة
دمةللخ مناسب بتنظيم  للسماح الدراسي العام  بداية قبل الوثائق هذه  تقديم  الضروري فمن ، دينية أخالقية أسباب تمليه  عن 

 ملء طريق
 مع الطبية الشهادة  إرفاق الضروري من ، أخالقية أو دينية ألسباب المطلوبة الغذائية الوجبات باستثناء أنه نذكرك لذلك

 .الخاص الغذائي النظام  تطبيق
نةالمزم األمراض .الحالي الدراسي للعام  صالحة صحي غذائي نظام  لطلب باألمراض المتعلقة الشهادات تكون ما عادة   ، 

 .استثناءات هي ذلك إلى وما ، البطني الداء مثل
 دراسي عام كل في المبدأ حيث من الطبية الشهادات تجديد يجب لذلك

 
 

MODALITA’ RICHIESTA RIDUZIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 
2020/2021 .أ الزمني الجدول تخفيض طلب استمارة  

 
 

لالستفادة  من األسعار المخفضة ، عند التسجيل وقبل بداية كل عام  دراسي ، من الضروري تقديم  طلب محدد من خالل 
تلقائيًا إلى تطبيق الحد  ISEE سارية مع طلب تخفيض أسعار المقاصف .تنبيه :سيؤدي عدم  تقديم  ISEE إرفاق شهادة 

 .األقصى للمعدل
في المقيمين للطالب بالنسبة  Casirate d’Adda مجمع يحضرون ولكنهم  Cascine San Pietro ، الشروط نفس فإن 

المقيمين على تنطبق . 
تلقائيًا للرسوم  األقصى الحد تطبيق سيتم  ، المقيمين غير التالميذ لجميع بالنسبة . 

المخفض السعر طلب تقديم  فيه يتم  الذي اليوم  من اعتباًرا المخفضة التكلفة تطبيق سيتم  :ملحوظة . 
قوس على بناءً    ISEE الجدول في حموض هو كما ، المعين : 
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                FASCE I.S.E.E.              Tariffa agevolata* 
1° fascia      الى    0,00 € من    6.000,00 €                              €2,14 
2° fascia   € 12.000,00 3,77   €  6.000,01 € من. الى 
3° fascia   € 18.000,00 4,93 € 12.000,01 € من الى 
4° fascia            €5,23 €  يتبع.         18.000,01  من 
لتعديل خاضعة *  ISTAT 

 
 
 
 

هذه ستتيح .الورق مقصف قسيمة إدخال مع المدرسية للمطاعم  الدفع نظام  تحديث سيتم  ، 01/09/2020 من اعتباًرا  
 طرق وستجعل إجراؤها تم  التي المدفوعاتو الوجبات لقسائم  شرائهم  حالة من الفور على التحقق للمستخدمين الخطوة  

تقديم مع أسهل الدفع  
للتحويل قابلة وغير شخصية وجبات قسائم    

العائد ذات وغير الشخصية الوجبات قسائم   • 
SDD (EX RID BANCARIO) تفعيل خالل من المؤجل الدفع خيار    • 

االئتمان بطاقة بواسطة اإلنترنت عبر القسائم شراء إمكانية  • 
التابعين التجار من اإلنترنت عبر القسائم شراء نيةإمكا  • 

شركة قدمتها التي المعلومات بهذا وترفق  Gemeaz-Elior واستخدام  والمدفوعات التسجيل بطرق المتعلقة التفاصيل مع 
الورقي المقصف قسيمة . 
ً  البلدية موقع على "المعلومات مالحظات" تتاح سوف  ، اإلنجليزية ، الفرنسية ، اإلسبانية ، العربية :التالية باللغات قريبا

 .الصينية

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

CASSANO COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE                                                             ARABO/العربية 

 

 

 

MODALITÀ ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 

COMUNE DI CASSANO D’ADDA 

 وضع تسجيل مقاصف المدارس
A.S. 2020/2021  

 

 

مستخدمي خدمة مقصف المدرسة أنه من العام الدراسي  /يتم إبالغ األسر  ، سنقوم بتغيير نظام 2020/2021

 .ACME المستخدم حاليًا وسنستخدم نظام إدارة ETICA إدارة

ستتمكن من . مع االتصاالت الالحقة سوف نقدم لكم مع تفاصيل التطبيق الجديد واإلجراءات التي يجب اتباعها

من الوصول إلى التطبيق الجديد  15 يوليو   2020 

ويجب على التالميذ التسجيل في خدمة المقصف المدرسي في نفس الوقت الذي يلتحق فيه بأول تسجيل في  

ويمكن إجراء تأكيدات التسجيل إلى المقصف عبر. رياض األطفال أو التعليم اإللزامي باستخدام الطلب الجديد   

 اإلنترنت من خالل الدخول إلى الموقع الجديد

 

، سيبقى رمز المستخدم 2019/2020بالنسبة للمرافق التي تم تسجيلها بالفعل في المقصف في العام الدراسي 

 دون تغيير حتى للوصول إلى التطبيق الجديد

 

، سيبقى رمز المستخدم 2019/2020بالنسبة للمرافق التي تم تسجيلها بالفعل في المقصف في العام الدراسي 

ى التطبيق الجديددون تغيير حتى للوصول إل  

 

وكلمة المرور للوصول إلى ( المطلوب لشراء قسيمة المقصف)بالنسبة للمستخدمين الجدد، سيتم تسليم الرمز 

سيتم إرسال تأكيد التسجيل عن طريق البريد اإللكتروني بعد التحقق من  .الموقع خالل األيام األولى من الدراسة

 .صحة البيانات

الدائنة والمدينة، آلياً من نظام سيتم تحويل أرصدة المرافق،  ETICASOLUZIONI إلى نظام إدارة ACME 

 الجديد

 

  .يجب على المستخدمين المسجلين بالفعل في العام الدراسي السابق ومعهم ديون االتصال برقم الهاتف

: فاكس - 035-5901807 035/19837067 أو بالبريد اإللكتروني   Divisione.Scuole@elior.it  مع

 الحرص على إبراز الرمز الشخصي والبلدية التي تتم فيها الخدمة

 

 

 

 

 

 



 

 

01/09/2020اعتباراً من  سيتم تحديث نظام الدفع للمطاعم المدرسية مع تقديم   

 . BUONO MENSA CARTACEO 

 

الكانتينستسمح هذه الخطوة للمستخدمين بالتحقق على الفور من حالة الشراء الخاصة بهم للحصول على قسيمة    

 والمدفوعات التي تم إجراؤها وستجعل طرق الدفع أسهل مع تقديم
    

  • قسائم المقصف الشخصية وغير القابلة للتحويل 

 SDD (EX RID BANCARIO)   خيار الدفع المؤجل من خالل تفعيل •  

 

 •إمكانية شراء القسائم عبر اإلنترنت بواسطة بطاقة االئتمان      

راء القسائم عبر اإلنترنت من التجار المشاركيالقدرة على ش    • 

تحتوي قسائم ورق الكانتين على رمز شريطي فريد وغير قابل للتكرار يلخص جميع البيانات المفيدة ألغراض 

الخدمة المقدمة )مثل نطاق المعدل والنظام الغذائي الخاص ، وما إلى ذلك(. وبالتالي ، فإن القسائم شخصية وال 

 يمكن نقلها أو استخدامها من قبل اآلخرين وال يمكن نسخها ، ولكن إعادة طبعها

 

في حالة إنهاء الخدمة نهائياً     من . في نهاية العام الدراسي ، لن تضيع البقايا الجيدة وستبقى متاحة للعام التالي

 قبل المستخدم ، سيتم استرداد القسائم المتبقية

 

 تحذير!

وإيداعها داخل حاوية خاصة توفرها شركةيجب تسليم القسيمة يوميًا   Gemeaz-Elior ،  الموجودة في كل

 .فئة ، والتي ستهتم أيًضا بالمجموعة

 يمكن شراء القسائم بالطرق التالية

 

(1 
SDD EX RID BANCARIO   مع  

في هذه الحالة يتم منحك مهلة  .وهذا هو، عن طريق الخصم المباشر إلى حسابك المصرفي  30 يوًما لدفع  

 الوجبات

مكن للمستخدم أن يطبع من خالل النظام قسائم مروري ، SDD في نهاية عملية تفعيل  SDD مها التي يجب تسلي

 يوميًا الستخدام الوجبة

 مالحظة:

 على الحسابات SDD نحيطكم علًما بأنه ال يمكن تنشيط 
 تيارات بانكوبوستا

الذين يستخدمون الخدمة هناك مزايا ألولئك ، SDD من خالل قبول رسوم:  

 

 •    دفع مؤجل؛ 
شهرية لتغطية الخدمة المقدمة ، ولن يكون لدى المستخدم سوى سيقوم النظام بإصدار رسوم  

  •  SDD (EX RID) المهمة األولية لضمان قبول طلب الدفع 

 
 



 

 

 

 

(2 

               2020 سبتمبر 1في التمارين المذكورة أعاله * في المنطقة من     
 10يجب أن يتم إجراء  .n يجب أن يتم هذا الدفع عن طريق بطاقة الخصم أو االئتمان إلى الحد األدنى من       

      أو مضاعفات لدى التجار دائًما قبل استخدام الخدمة ، يمكنك االتصال للحصول على
 

   المدفوعات على:

BAR EMBLEMA Corso Europa 23  

  ,CENTRO COTTURA Corso Europa, altezza civico n. 265 

1فقط مع بطاقة الخصم واالئتمان في أيام الحضور المدرسي من  سبتمبر   2020 ، من االثنين إلى الجمعة  

  9.00من 

  15.30إلى   
 

17.00في سبتمبر ، سيتم منح اآلباء العاملين فقط الفرصة للذهاب إلى كاونتر مركز الطهي من الساعة  إلى  

19.00الساعة  في األيام التي سيتم تحديدها من قبل   Gemeaz-Elior  وإبالغها بشكل صحيح إلى

 مستخدمي مقصف المدرسة

 

 Gemeaz-Elior ستقوم *

 بتحديث قائمة الشركات التابعة بسرعة من خالل توفير اتصاالت مناسبة للعائالت

. رمز هوية الطفل وعدد القسائم التي يرغب في شرائهافي حالة الشراء من عامل الهاتف ، يقوم الوالد بإبالغ 

بمجرد إجراء الفحوصات الالزمة ، يقوم النظام بطباعة القسائم المطلوبة على ورقة ، ويحسب تلقائيًا المبلغ 

  المستحق على

 أساس المعدل في األرشيف

 

3)  

 عبر اإلنترنت باستخدام بطاقة ائتمان: من خالل الوصول إلى الموقع بالطريقة التي سيتم توصيلها الحقًا من قبل

Gemeaz-Elior ، يجب أن يتم. سيكون من الممكن المتابعة مباشرة من المنزل لشراء قسائم الكانتين وطباعتها   

 هذا الدفع مقدًما قبل استخدام الخدمة

 

: ىالقنوات التاليةخالل العام ، للحصول على معلومات تتعلق بدفعات مقصف المدرسة ، ندعوك الستخدام : مهم     

265مركز الطبخ األوروبي ، ارتفاع المنزل  ، من االثنين إلى الجمعة من   8.30 إلى   15.30 أو باالتصال عل   •  

08:00من الساعة  0363/360059       إلى   11:30 

   
    rc.scolastico@elior.itعبر البريد اإللكتروني •  

02أو اتصل على     / 39039589-02   / 39039204-02 /  
14.30من  39039630        إلى   17.00 

Cassano d’Adda 10/06/2020 

 


