بلدية ميالنو
قسم الخدمات المدرسية والتربية
مرحلة التعليم االبتدائية االلزامية
القيد للعام الدراسى 2023/2022
رئيس البلدية
اعتمادا على تعليمات السلطات المدرسية الخاصة بالقيد في المدارس االبتدائية عن العام الدراسي 2023/2022
نعــــــلـــن
بأن اجراءات القيد بالمدارس االبتدائية عن العام الدراسي  2023/2022ستكون على النحو التالي :
أ) يجب تسجيل الفتيات والفتيان الذين يبلغون من العمر ست سنوات بحلول  31ديسمبر  ، 2022بناء على
طلب الوالدين او االوصياء المسئولين في التعليم االلزامي بمرحلته الدراسية في الصف االول االبتدائي
وذلك في مدرسة حكومية او مدرسة معادلة بحلول تاريخ  28يناير 2022
ب) يمكن تسجيل الفتيات والفتيان الذين يبلغون من العمر ست سنوات بحلول تاريخ  30ابريل  2023انتفاعا
باالمكانية الممنوحة لالسر بااللحاق المسبق للمرحلة التعليمية بتسجليهم في الفصل االول للمرحلة
االبتدائية في المدارس الحكومية او ما يعادلها بحلول التاريخ  28يناير 2022
ت) يجوز للوالدين  /او االوصياء عند التسجيل ووفقا لالحكام السارية طلب القيد في الصفوف االولى عن
طريق االختيار بين االساليب التنظيمية التى تقدمها المدرسة  ،ويخضع قبول الطلب لتنظيم الهيئة التعليمية
بالمدرسة والمحدد من هيئة التدريس .
ث) سيتم تسجيل الطالب المقيدين حاليا في الصفوف االول ،الثاني  ،الثالث  ،الرابع والذين سيحضرون في
نفس المدرسة عن العام الدراسي  2023/2022بصفة مكتبية مباشرة ( دون تقدم االسرة بالطلب ) وبناء
على نتائج االمتحانات الخاصة بهم .
ج) في حالة التحويل الى مدرسة اخرى  ،يجب على الطالب المشار اليهم في الفقرة ( ث) اعاله تقديم طلب
التح ويل المسبب الى كل من المدير التعليمي للمدرسة المقيد بها والمدير التعليمي للمدرســــة المحول
اليها .
يتحمل الوالدان او اي شخص مسئول نيابة عنهما  ،الي سبب من االسباب  ،مسئولية االلتزام بالتعليم
االجباري .
يجب على االباء او االوصياء المسئولين الذين يعتزمون الوفاء بحق وواجب التعليم االلزامي بشكل مباشر
او خاص تقديم اقرار مكتوب سنويا الى مدير المؤسسة التعليمية المختصة بالمنطقة الثبات انهم يمتلكون
المتطلبات التقنية واالقتصادية الالزمة .
وفيما يتعلق بتعليم مادة الدين  ،فان احكام المنشور الوزاري رقم  368بتاريخ  1985/12/20واالحكام
الوزارية االحقه له هي المنظمة له.
من محل االقامة في  13ديسمبر 2021
رئيس البلدية
جوزيبي ساال

