NOTE INFORMATIVE ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano
العربية ARABO

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI:
– -- PRE E POST SCUOLA – TRASPORTO – RIDUZIONE TARIFFE MENSA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

التسجيل ﻓﻲ الخدمات المدرسية
 2020/2021الدراسية السنة المدارس مقﺼﻒ أسعار تخفيض  -النقل  -ﺧﺪﻣﺔ المﺪرسﺔ اﻷو و عﺪها
نظرا
اﻹدارة ستتمﻜﻦ  ،اﻟصﺤيﺔ واﻟﺤمﺎيﺔ اﻟسﻼمﺔ ﻟضمﺎن اﻟمنﺎسبﺔ اﻟتدابير اتخﺎذ إﻟى واﻟﺤﺎجﺔ اﻟطﺎرئﺔ اﻟصﺤيﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ً
اﻟتردد طرائق اﻟمدرسﺔ وبﺎﻟتﺎﻟﻲ  MIURتنﺸﺊ ﻋندمﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﻠعﺎئﻼت اﻟمدرسيﺔ اﻟخدمﺎت ﻓﻲ اﻟتسجيل قبول تأكيد مﻦ اﻟبﻠديﺔ
اﻟمﻘبل اﻟدراسﻲ ﻟﻠعﺎم اﻟممﻜنﺔ
القرارات هذه ﻋلﻰ الﺼلة ذات المدرسية والخدمات النقل ﻗﺒل ما لخدمات المتاحة اﻷماكن تﻮﻓر يعتمد
مسؤوﻟيﺔ أو( اﻟوحيد اﻟواﻟد أو  ،آبﺎؤهم ﻓيهﺎ يعمل اﻟتﻲ  Cassano d’Addaمدارس ﻟطﻼب مخصصﺔ اﻟمدرسيﺔ اﻟخدمﺎت
)اﻟواﻟديﻦ  /اﻟمﺸغل
 07/31/2020.يتجاوز ﻻ مﻮﻋد وﻓﻲ  10/06/2020من الطلﺒات تقديم يجب
.اﻟمﺤدد اﻟنهﺎئﻲ اﻟموﻋد بعد اﻟتسجيﻼت تﻘديم اﻟممﻜﻦ مﻦ يﻜون ﻟﻦ
التﻮاصل تﻮﻓير خﻼل من متاحة إضاﻓية أماكن وجﻮد ﻓﻲ ﻓقﻂ التسجيل شروط ﻓتﺢ إﻋادة ﻓﻲ بالﺤﻖ الﺒلدية اﻹدارة تﺤتفﻆ
المﻮﻗع خﻼل من للمﻮاطنين الكاﻓﻲ
.منهﺎ أجزاء أو اﻟسنﺔ مدار ﻋﻠى اﻟخدمﺔ استخدام طﻠب يمﻜنك  ،اﻟتسجيل ﻋند
مع انتظﺎر قﺎئمﺔ وضع سيتم  ،جديدة ﺧدمﺔ بﺈنﺸﺎء تسمﺢ ﻻ اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟموارد اﻟمتﺎحﺔ ﻟﻸمﺎكﻦ اﻟطﻠبﺎت تجﺎوز حﺎﻟﺔ ﻓﻲ
.اﻟموقع ﻋﻠى اﻟمنﺸورة "اﻟمدرسيﺔ ﻟﻠخدمﺎت اﻟتوجيهيﺔ اﻟمبﺎدئ" ﻓﻲ إﻟيهﺎ اﻟمﺸﺎر اﻷوﻟويﺎت مراﻋﺎة
.التسجيل رﻓض يتم ﻓقد وإﻻ  ،المدرسة بخدمات تتعلﻖ معلقة ديﻮن أي لديها ليس التﻲ للعائﻼت الخدمات حجﺰ يتم
اﻟمدينﺔ مجﻠﺲ قرار بموجب اﻟخدمﺎت رسوم تﺤدد.

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

طريقة التسجيل ﻓﻲ الخدمات المدرسية لمرحلة ما ﻗﺒل المدرسة  -النقل المدرسﻲ وطلب تخفيض رسﻮم المدارس
المدرسية
يتم تﻘديم طﻠبﺎت ﺧدمﺎت اﻟنﻘل اﻟمدرسﻲ  -مﺎ قبل اﻟمدرسﺔ ومﺎ بعدهﺎ  -تخفيض تﻜﺎﻟيف اﻟمطﺎﻋم و  /أو  -اﻟﺤميﺔ اﻟﺸخصيﺔ
رقميًﺎ مﻦ ﺧﻼل اﻟعداد اﻟتﻠيمﺎتيﻜﻲ اﻟموحد ﻟمدينﺔ كﺎسﺎنو دي أدا مﻦ ﺧﻼل اﺧتيﺎر "ﺧدمﺎت اﻟمدارس اﻟثﻘﺎﻓيﺔ واﻟريﺎضيﺔ ".
نظﺎم (  SPIDﻟتﻘديم اﻟطﻠب  ،مﻦ اﻟضروري اﻟمصﺎدقﺔ مﻦ ﺧﻼل بطﺎقﺔ اﻟخدمﺔ اﻟوطنيﺔ (اﻟبطﺎقﺔ اﻟصﺤيﺔ )أو مﻦ ﺧﻼل
).اﻟهويﺔ اﻟرقميﺔ اﻟعﺎمﺔ
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ﻓﺈن ﻋدادات  SPID ،اﻟخﺎص بك حتى اﻵن وﻟم يﻜﻦ ﻟديك  CNSإذا ﻟم تﻜﻦ قد طﻠبت رقم اﻟتعريف اﻟﺸخصﻲ ﻟجهﺎز
 SPIDتوﻓر ﻟﻠمواطنيﻦ دﻋ ًمﺎ ﻹصدار  CNS ،بﺎﻹضﺎﻓﺔ إﻟى إصدار رقم .Spazio Città ،

إلﻰ إلكترونﻲ بريد إرسال طريﻖ ﻋن مﻮﻋد تﺤديد الضروري من
demografici@comune.cassanodadda.mi.it
.معرﻓة رﻗم هاتفك لﻼتﺼال بك أو اﻻتﺼال ﻋلﻰ اﻷرﻗام  0363.366226أو 0363.366255

SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA

خدمة المدرسة اﻷولﻰ وبعدها
يوضﺢ اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ تﻜﺎﻟيف ﺧدمﺔ اﻟمدرسﺔ قبل اﻟمدرسﺔ وبعدهﺎ ﻟعﺎم :2020
نﻮع الخدمة

رسﻮم شهرية
€ 11,30
€ 22,60
€ 22,60
€ 33,90

ﻗﺒل
مدرسة الطفﻮلة المﺒكرة
)Cristo Risorto - Groppello - Cascine (7.30 / 8.00

ﻗﺒل المدرسة ابتدائية اﻷولﻰ
)(7,30 / 8,30
ما بعد المدرسة اﻻبتدائية

)(16,30 / 17,30

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

€ 22,60
المﺒكرة الطفﻮلة مدرسة بعد (16,00 / 17,00) Cristo risorto

€ 45,20

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

ستراﻗب اﻹدارة الﺒلدية مع المدير طرق تكرار الخدمات :ﻓﻲ حالة الغياب المطﻮل لفترات أطﻮل من ﺛﻼﺛة أسابيع وﻓﻲ
حالة ﻋدم وجﻮد مﺒرر مكتﻮب ومﻮﺛﻖ  ،ﻓقد يؤدي ذلك إلﻰ مﺼادرة القيد وتﻮلﻲ التﻼميذ ﻓﻲ القائمة انتظار
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SERVIZIO TRASPORTO

خدمة النقل
 2020لعام المدرسﻲ النقل خدمة تكاليﻒ التالﻲ الجدول يﻮضﺢ:
نﻮع الخدمة

رسﻮم شهرية
€ 23,35

ﺧﻂ ﻟﻠذهﺎب

€ 23,35

ﺧﻂ إرجﺎع

€ 46,70

ﺧﻂ ذهﺎب و إرجﺎع

ﻓيمﺎ يتعﻠق بﺎﻟنﻘل  ،وضعت اﻹدارة اﻟبﻠديﺔ طرق اﻻستخدام اﻟتﺎﻟيﺔ ﻟعﺎم 2020
 ﺧدمﺔ مجﺎنيﺔ ﻟﻠطﻼب اﻟمسجﻠيﻦ ﻓﻲ اﻟمجمع اﻟمدرسﻲ ﻓﻲ قريﺔ Cascine San Pietroضﺎ مﻦ قبل طﻼب اﻟمدارس Cascine S. Pietro
إمﻜﺎنيﺔ اﻟوصول  ،مﻘﺎبل رسوم  ،إﻟى ﺧدمﺔ اﻟنﻘل أي ً
 اﻟثﺎنويﺔ اﻟمﻘيميﻦ ﻓﻲ قريﺔ ﺧصم  ٪30بﺤضور أخ مسجل ﻓﻲ نفﺲ اﻟخدمﺎت ؛ ﺧصم  ٪50بﺤضور اﻟعديد مﻦ اﻹﺧوة اﻟمسجﻠيﻦ ﻋﻠى نفﺲ اﻟخدمﺔ.مﻠﺤوظﺔ ﻓﻲ Spazio Città
ﻋند اﻟتسجيل  ،ستتوﻓر ﺧطوط اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟمدرسيﺔ مع مﺤطﺎت اﻟتوقف اﻟنسبﻲ وأوقﺎت اﻟذهﺎب واﻟعودة .ﻟذﻟك مﻦ ،
اﻟضروري أن تختﺎر اﻷسرة ﺧﻂ اﻟنﻘل واﻟتوقف واﻟجداول اﻟزمنيﺔ ﻋﻦ طريق تسجيﻠهﺎ ﻓﻲ استمﺎرة اﻟتسجيل ﻓﻲ اﻟميدان
Corsa richiesta – indirizzo di carico e scarico -

Le linee di Scuolabus sono pubblicate sul sito comunale.

.يتم نﺸر خطﻮط الﺤاﻓﻼت المدرسية ﻋلﻰ مﻮﻗع الﺒلدية

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

ملخﺺ طرق الدﻓع ﻗﺒل وبعد النقل المدرسﻲ (ﻗد تخضع الﺸروط التالية للتغييرات التالية للتدابير المعتمدة ﻹدارة أي
)حالة صﺤية طارئة
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ﻓيمﺎ يتعﻠق بخدمﺎت اﻟنﻘل اﻟمدرسﻲ قبل وبعد اﻟمدرسﺔ  ،ﻓﺈن قرار مجﻠﺲ اﻟمدينﺔ اﻟذي يواﻓق ﻋﻠى أسعﺎر اﻟخدمﺎت
:اﻟمدرسيﺔ و "اﻟمبﺎدئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟﻠخدمﺎت اﻟمدرسيﺔ ﻟعﺎم " 2020ينص ﻋﻠى مﺎ يﻠﻲ
.1
يتم حجز اﻟخدمﺎت ﻟﻸسر اﻟتﻲ ﻟيﺲ ﻟديهﺎ أي ديون معﻠﻘﺔ تتعﻠق بﺎﻟخدمﺎت اﻟمدرسيﺔ  ،وﻟهذا اﻟسبب يمﻜﻦ
ضﺎ إيﻘﺎف اﻟخدمﺔ ﻓﻲ حﺎﻟﺔ وجود متأﺧرات غير ﻋﻼجيﺔ ﻓﻲ غضون
ضﺎ رﻓض اﻟتسجيل إذا تم تﻘديمه (يمﻜﻦ أي ً
أي ً
اﻟموﻋد اﻟنهﺎئﻲ اﻟﻘطعﻲ اﻟمﺤدد )؛
.2
ﻓﻲ طﻠب اﻟتسجيل  ،يجب ﻋﻠى اﻟمتﻘدميﻦ اﻹشﺎرة إﻟى :اﻻسم  ،اﻟبيﺎنﺎت اﻟﺸخصيﺔ  -رمز اﻟضريبﺔ  -اﻟعنوان
اﻟﺸخص اﻟمسؤول ﻋﻦ طﻠب اﻟدﻓع (اﻟفواتير )ﻟخدمﺎت مﺎ قبل اﻟمدرسﺔ وﺧدمﺎت اﻟنﻘل اﻟمدرسﻲ ؛ ،
.3
ﻻ يمﻜﻦ أن تﺸﻜل أيﺎم ﻋدم استخدام اﻟخدمﺎت تﺤت أي ظرف مﻦ اﻟظروف حﻘًﺎ ﻓﻲ استرداد اﻷموال ؛
.4
سيتم سداد اﻟرسوم اﻟسنويﺔ ﻟخدمﺎت اﻟنﻘل اﻟمدرسﻲ قبل اﻟمدرسﺔ وبعدهﺎ مرتيﻦ () 2ﺧﻼل اﻟعﺎم اﻟدراسﻲ :
.اﻷول بﺤﻠول  30سبتمبر  ،واﻟثﺎنﻲ بﺤﻠول  31ينﺎير
.5
يمﻜﻦ ﻟﻠمواطﻦ اﻟتخﻠﻲ ﻋﻦ (جزئيًﺎ أو كﻠيًﺎ )اﻟخدمﺔ اﻟمطﻠوبﺔ بﺤﻠول  30سبتمبر  ،قبل بدء طﻠب اﻟدﻓع  ،أو
بﺤﻠول  31ينﺎير  ،أو قبل بدء طﻠب اﻟدﻓع اﻟثﺎنﻲ واﻷﺧير
.6
إن اﻟتنﺎزﻻت ﻋﻦ اﻟخدمﺔ اﻟمﻘدمﺔ بعد اﻟتواريخ اﻟمﺤددة ﻓﻲ اﻟنﻘطﺔ اﻟسﺎبﻘﺔ  ،ﻟﻦ تعطﻲ اﻟﺤق ﻓﻲ استرداد اﻷموال ؛
.7
ﻓﻲ حﺎﻟﺔ اﻟمدﻓوﻋﺎت غير اﻟصﺤيﺤﺔ أو غير اﻟمبررة  ،يمﻜﻦ ﻟﻠبﻠديﺔ ﺧصم اﻟمبﺎﻟغ اﻟتﻲ تم تﺤصيﻠهﺎ بﺎﻟفعل ﻓﻲ
.اﻟفﺎتورة اﻟتﺎﻟيﺔ
.8
يجب أن تﺤتفﻆ اﻟعﺎئﻼت بﺈيصﺎﻻت اﻟدﻓع اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻻستخدام ﺧدمﺎت اﻟنﻘل  ،قبل اﻟمدرسﺔ وبعدهﺎ  ،كمﺎ هو
.مطﻠوب بموجب اﻟﻘوانيﻦ اﻟمعمول بهﺎ
.9
سيؤدي ﻋدم دﻓع اﻟرسوم اﻟمستﺤﻘﺔ ﻟﻠنﻘل اﻟمدرسﻲ و  /أو ﺧدمﺎت مﺎ قبل اﻟمدرسﺔ ومﺎ بعدهﺎ  ،ضمﻦ
اﻟﺸروط اﻟمنصوص ﻋﻠيهﺎ ﻓﻲ طﻠب اﻟدﻓع  ،إﻟى اﻻستبعﺎد مﻦ اﻟخدمﺔ وأي استبدال بمستخدم آﺧر ﻓﻲ انتظﺎر
اﻟﻘبول  ،ﻓﻲ ﻓﻲ حﺎﻟﺔ استدﻋﺎء اﻟعﺎئﻼت ﻟﻼتفﺎق ﻋﻠى إمﻜﺎنيﺔ استرداد اﻟمبﺎﻟغ اﻟمستﺤﻘﺔ و  /أو اﻟتوقيع ﻋﻠى ﺧطﺔ
.ﻟﻠسداد  ،ﻓﺈنهم ﻻ يﺤترمونهﺎ
سيتم تخفيض اﻟرسوم اﻟﺸهريﺔ ﻟخدمﺎت اﻟنﻘل قبل اﻟمدرسﺔ واﻟمدارس ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟتﺎﻟيﺔ وبﺎﻟطرق
:اﻟتﺎﻟيﺔ
• ﻓﻲ  ٪50سبتمبر ﻟجميع اﻟتﻼميذ بغض اﻟنظر ﻋﻦ اﻟﺤضور اﻟمدرسﻲ
• ﻓﻲ  ٪25ديسمبر وينﺎير ﻟجميع اﻟتﻼميذ بغض اﻟنظر ﻋﻦ اﻟﺤضور اﻟمدرسﻲ
ﻓﻲ  ٪25اﻟﺸهر اﻟذي تﻘﺎم ﻓيه ﻋطﻠﺔ ﻋيد اﻟفصﺢ ﻟجميع اﻟتﻼميذ بغض اﻟنظر ﻋﻦ اﻟمدرسﺔ اﻟتﻲ
• يﻠتﺤﻘون بهﺎ
• ﻓﻲ  ٪50شهر يونيو ﻟتﻼميذ اﻟمدارس اﻻبتدائيﺔ
".ﻟﻠﺤصول ﻋﻠى أي معﻠومﺎت تتعﻠق بﺎﻟخدمﺎت  ،يرجى اﻟرجوع إﻟى "اﻟمبﺎدئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟﻠخدمﺎت اﻟمدرسيﺔ
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تظل وحدة اﻟتعﻠيم اﻟعﺎم واﻟمسﺎﻋدة اﻟتعﻠيميﺔ ﻓﻲ اﻟبﻠديﺔ متﺎحﺔ ﻷي توضيﺤﺎت مﻦ ﺧﻼل تفﺎصيل اﻻتصﺎل
اﻟتﺎﻟيﺔ
mail: serviziscolastici@comune.cassanodadda.mi.it
رﻗم الهاتﻒ:
0363-366210

COMUNICAZIONE DEDICATA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI AI SERVIZI SCOLASTICI NELL’A. S. CORRENTE

اﻻتﺼاﻻت المخﺼﺼة لعائﻼت التﻼميذ المسجلين ﻓﻲ الخدمات المدرسية ﻓﻲ العام الﺤالﻲ
بﺎﻟنظر إﻟى حﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟصﺤيﺔ اﻟﺤﺎﻟيﺔ ومﺎ يترتب ﻋﻠى ذﻟك مﻦ انﻘطﺎع قسري ﻟﻸنﺸطﺔ اﻟمدرسيﺔ واﻟخدمﺎت "
اﻟمدرسيﺔ ذات اﻟصﻠﺔ (مرحﻠﺔ مﺎ قبل اﻟمدرسﺔ واﻟنﻘل ) ،نﺤيطﻜم ﻋﻠ ًمﺎ بأن دﻓع اﻟفﺎتورة اﻟمتعﻠﻘﺔ بﺎﻟفترة مﻦ ينﺎير إﻟى يونيو
سيﻜون مﺤدودًا ﻓترات اﻻستخدام اﻟفعﻠﻲ ﻟﻠخدمﺎت واﻟتﻲ تﻠﻘيت ﻓﺎتورة بهﺎ مع إﻋﺎدة حسﺎب اﻟتهم .مﺸروع اﻟﻘﺎنون 2020
اﻟجديد يﻠغﻲ ويﺤل مﺤل اﻟﻘﺎنون اﻟسﺎبق مع اﻻحتفﺎظ بنفﺲ اﻟترقيم .إذا تم اﻟسداد ﻟﻜﺎمل اﻟفترة  ،ﻓﺈن اﻹدارة تدرس أشﻜﺎل
 ".اﻟتعويض و  /أو رد اﻟمبﺎﻟغ اﻟمتعﻠﻘﺔ بفترات اﻟتعﻠيق اﻟﻘسري ﻟﻠخدمﺎت

DIETE PERSONALIZZATE

الﻮجﺒات الغذائية الﺸخﺼية
غذائﻲ نظﺎم أو  ،اﻟتسﺎمﺢ ﻋدم أو بﺎﻟﺤسﺎسيﺔ مرتب ً
طﺎ كﺎن سواء  ،شخصﻲ غذائﻲ نظﺎم إﻟى يﺤتﺎجون اﻟذيﻦ ﻷوﻟئك بﺎﻟنسبﺔ
ﻋﻦ ﻟﻠخدمﺔ منﺎسب بتنظيم ﻟﻠسمﺎح اﻟدراسﻲ اﻟعﺎم بدايﺔ قبل اﻟوثﺎئق هذه تﻘديم اﻟضروري ﻓمﻦ  ،دينيﺔ أﺧﻼقيﺔ أسبﺎب تمﻠيه
ملء طريق
مع اﻟطبيﺔ اﻟﺸهﺎدة إرﻓﺎق اﻟضروري مﻦ  ،أﺧﻼقيﺔ أو دينيﺔ ﻷسبﺎب اﻟمطﻠوبﺔ اﻟغذائيﺔ اﻟوجبﺎت بﺎستثنﺎء أنه نذكرك ﻟذﻟك
.اﻟخﺎص اﻟغذائﻲ اﻟنظﺎم تطبيق
 ،اﻟمزمنﺔ اﻷمراض .اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟدراسﻲ ﻟﻠعﺎم صﺎﻟﺤﺔ صﺤﻲ غذائﻲ نظﺎم ﻟطﻠب بﺎﻷمراض 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

استمارة طلب تخفيض الجدول الﺰمنﻲ أ 2020/2021.
ﻟﻼستفﺎدة مﻦ اﻷسعﺎر اﻟمخفضﺔ  ،ﻋند اﻟتسجيل وقبل بدايﺔ كل ﻋﺎم دراسﻲ  ،مﻦ اﻟضروري تﻘديم طﻠب مﺤدد مﻦ ﺧﻼل
تﻠﻘﺎئيًﺎ إﻟى تطبيق اﻟﺤد  ISEEسﺎريﺔ مع طﻠب تخفيض أسعﺎر اﻟمﻘﺎصف .تنبيه :سيؤدي ﻋدم تﻘديم  ISEEإرﻓﺎق شهﺎدة
.اﻷقصى ﻟﻠمعدل
ﻓﺈن نفﺲ اﻟﺸروط  Cascine San Pietro ،وﻟﻜنهم يﺤضرون مجمع  Casirate d’Addaبﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠطﻼب اﻟمﻘيميﻦ ﻓﻲ
.تنطبق ﻋﻠى اﻟمﻘيميﻦ
.بﺎﻟنسبﺔ ﻟجميع اﻟتﻼميذ غير اﻟمﻘيميﻦ  ،سيتم تطبيق اﻟﺤد اﻷقصى ﻟﻠرسوم تﻠﻘﺎئيًﺎ
اﻋتبﺎرا مﻦ اﻟيوم اﻟذي يتم ﻓيه تﻘديم طﻠب اﻟسعر اﻟمخفض
.مﻠﺤوظﺔ :سيتم تطبيق اﻟتﻜﻠفﺔ اﻟمخفضﺔ
ً
:اﻟمعيﻦ  ،كمﺎ هو موضﺢ ﻓﻲ اﻟجدول  ISEEبنﺎ ًء ﻋﻠى قوس

NOTE INFORMATIVE ANNO SCOLASTICO 2020/2021

FASCE I.S.E.E.
*Tariffa agevolata
 6.000,00 €مﻦ  0,00€اﻟى
€2,14
اﻟى € 12.000,00
 € 6.000,01مﻦ.
€ 3,77
اﻟى € 18.000,00
 € 12.000,01مﻦ
€ 4,93
 18.000,01مﻦ€
يتبع.
€ 5,23

1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia
 ISTATﺧﺎضعﺔ ﻟتعديل *

اﻋتبﺎرا مﻦ  ، 01/09/2020سيتم تﺤديث نظﺎم اﻟدﻓع ﻟﻠمطﺎﻋم اﻟمدرسيﺔ مع إدﺧﺎل قسيمﺔ مﻘصف اﻟورق .ستتيﺢ هذه
ً
اﻟخطوة ﻟﻠمستخدميﻦ اﻟتﺤﻘق ﻋﻠى اﻟفور مﻦ حﺎﻟﺔ شرائهم ﻟﻘسﺎئم اﻟوجبﺎت واﻟمدﻓوﻋﺎت اﻟتﻲ تم إجراؤهﺎ وستجعل طرق
اﻟدﻓع أسهل مع تﻘديم
ﻗسائم وجﺒات شخﺼية وغير ﻗابلة للتﺤﻮيل
• ﻗسائم الﻮجﺒات الﺸخﺼية وغير ذات العائد
• خيار الدﻓع المؤجل من خﻼل تفعيل)SDD (EX RID BANCARIO
• إمكانية شراء القسائم ﻋﺒر اﻹنترنت بﻮاسطة بطاﻗة اﻻئتمان
• إمكانية شراء القسائم ﻋﺒر اﻹنترنت من التجار التابعين
مع اﻟتفﺎصيل اﻟمتعﻠﻘﺔ بطرق اﻟتسجيل واﻟمدﻓوﻋﺎت واستخدام  Gemeaz-Eliorوترﻓق بهذا اﻟمعﻠومﺎت اﻟتﻲ قدمتهﺎ شركﺔ
.قسيمﺔ اﻟمﻘصف اﻟورقﻲ
سوف تتﺎح "مﻼحظﺎت اﻟمعﻠومﺎت "ﻋﻠى موقع اﻟبﻠديﺔ قريبﺎ ً بﺎﻟﻠغﺎت اﻟتﺎﻟيﺔ :اﻟعربيﺔ  ،اﻹسبﺎنيﺔ  ،اﻟفرنسيﺔ  ،اﻹنجﻠيزيﺔ ،
.اﻟصينيﺔ

العربيةARABO/

CASSANO COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

MODALITÀ ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021
COMUNE DI CASSANO D’ADDA
وضع تسجيل مقاصف المدارس
A.S. 2020/2021
 ،سنقوم بتغيير نظام 2020/2021يتم إبالغ األسر  /مستخدمي خدمة مقصف المدرسة أنه من العام الدراسي
 ACME.المستخدم حاليًا وسنستخدم نظام إدارة  ETICAإدارة
مع االتصاالت الالحقة سوف نقدم لكم مع تفاصيل التطبيق الجديد واإلجراءات التي يجب اتباعها .ستتمكن من
 2020يوليو 15الوصول إلى التطبيق الجديد من
ويجب على التالميذ التسجيل في خدمة المقصف المدرسي في نفس الوقت الذي يلتحق فيه بأول تسجيل في
رياض األطفال أو التعليم اإللزامي باستخدام الطلب الجديد .ويمكن إجراء تأكيدات التسجيل إلى المقصف عبر
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
دون تغيير حتى للوصول إلى التطبيق الجديد
بالنسبة للمستخدمين الجدد ،سيتم تسليم الرمز (المطلوب لشراء قسيمة المقصف) وكلمة المرور للوصول إلى
الموقع خالل األيام األولى من الدراسة .سيتم إرسال تأكيد التسجيل عن طريق البريد اإللكتروني بعد التحقق من
.صحة البيانات
 ACMEإلى نظام إدارة  ETICASOLUZIONIسيتم تحويل أرصدة المرافق ،الدائنة والمدينة ،آليا ً من نظام
الجديد
.يجب على المستخدمين المسجلين بالفعل في العام الدراسي السابق ومعهم ديون االتصال برقم الهاتف
مع  Divisione.Scuole@elior.itأو بالبريد اإللكتروني035/19837067فاكس035-5901807 - :
الحرص على إبراز الرمز الشخصي والبلدية التي تتم فيها الخدمة

سيتم تحديث نظام الدفع للمطاعم المدرسية مع تقديم01/09/2020اعتبارا ً من
. BUONO MENSA CARTACEO
ستسمح هذه الخطوة للمستخدمين بالتحقق على الفور من حالة الشراء الخاصة بهم للحصول على قسيمة الكانتين
والمدفوعات التي تم إجراؤها وستجعل طرق الدفع أسهل مع تقديم
• قسائم المقصف الشخصية وغير القابلة للتحويل
• خيار الدفع المؤجل من خالل تفعيل )SDD (EX RID BANCARIO
•إمكانية شراء القسائم عبر اإلنترنت بواسطة بطاقة االئتمان
• القدرة على شراء القسائم عبر اإلنترنت من التجار المشاركي
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 نهاية العام الدراسي  ،لن تضيع البقايا الجيدة وستبقى متاحة للعام التالي .في حالة إنهاء الخدمة نهائيا ً
قبل المستخدم  ،سيتم استرداد القسائم المتبقية

من

تحذير!
الموجودة في كل  Gemeaz-Elior ،يجب تسليم القسيمة يوميًا وإيداعها داخل حاوية خاصة توفرها شركة
.فئة  ،والتي ستهتم أيضًا بالمجموعة
يمكن شراء القسائم بالطرق التالية
(1
مع SDD EX RID BANCARIO
يو ًما لدفع 30وهذا هو ،عن طريق الخصم المباشر إلى حسابك المصرفي .في هذه الحالة يتم منحك مهلة
الوجبات
التي يجب تسليمها  SDDي مكن للمستخدم أن يطبع من خالل النظام قسائم مرور  SDD ،في نهاية عملية تفعيل
يوميًا الستخدام الوجبة
مالحظة:
على الحسابات  SDDنحيطكم عل ًما بأنه ال يمكن تنشيط
تيارات بانكوبوستا
هناك مزايا ألولئك الذين يستخدمون الخدمة  SDD ،من خالل قبول رسوم:
• دفع مؤجل؛
سيقوم النظام بإصدار رسوم شهرية لتغطية الخدمة المقدمة  ،ولن يكون لدى المستخدم سوى
• ) SDD (EX RIDالمهمة األولية لضمان قبول طلب الدفع

(2
 2020سبتمبر 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 دائ ًما قبل استخدام الخدمة  ،يمكنك االتصال للحصول على
المدفوعات على:
BAR EMBLEMA Corso Europa 23
,CENTRO COTTURA Corso Europa, altezza civico n. 265
 ،من االثنين إلى الجمعة  2020سبتمبر 1فقط مع بطاقة الخصم واالئتمان في أيام الحضور المدرسي من
9.00من
15.30إلى
إلى 17.00في سبتمبر  ،سيتم منح اآلباء العاملين فقط الفرصة للذهاب إلى كاونتر مركز الطهي من الساعة
وإبالغها بشكل صحيح إلى  Gemeaz-Eliorفي األيام التي سيتم تحديدها من قبل19.00الساعة
مستخدمي مقصف المدرسة
 Gemeaz-Eliorستقوم *
بتحديث قائمة الشركات التابعة بسرعة من خالل توفير اتصاالت مناسبة للعائالت
في حالة الشراء من عامل الهاتف  ،يقوم الوالد بإبالغ رمز هوية الطفل وعدد القسائم التي يرغب في شرائها.
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 الحقا من قبل
سيكون من الممكن المتابعة مباشرة من المنزل لشراء قسائم الكانتين وطباعتها .يجب أن يتم Gemeaz-Elior ،
هذا الدفع مقد ًما قبل استخدام الخدمة
مهم :خالل العام  ،للحصول على معلومات تتعلق بدفعات مقصف المدرسة  ،ندعوك الستخدام القنوات التاليةى:
• أو باالتصال عل 15.30إلى  ، 8.30من االثنين إلى الجمعة من 265مركز الطبخ األوروبي  ،ارتفاع المنزل
 11:30إلى 08:00من الساعة 0363/360059
• عبر البريد اإللكترونيrc.scolastico@elior.it
02 / 39039589-02 / 39039204-02 /أو اتصل على
 17.00إلى 14.30من 39039630
Cassano d’Adda 10/06/2020

