
ةيدلب ازاك يروجمل
) عمالة كريمونا (

دللي الخدمات المدرسية
 المدرسي  ٠المطعم المدرسي

 ما قبل المدرسة  ٠النقل

٠مرحلة

�ورال(�)ض

٠السيرع لى االقادم للمدرسة



المطعم المدرسي

خصائص الخدمة املطعم املدرسة
رفوي معطمال يسردمال تابجو ديمالتل رطالاو يكل فعاضتت ةكراشمال ةطشنالاو الوط

راهنال.

امك حرتقي ريفوت رصانع مييقتال يئاذغالم�  ن أجل تحقيق هفد المدرسة في الدراسة والتحصيل

تابجوال ةيئاذغال متت اقفو ةيهيجوتالءدابملل يتال اهتعضو ةقطنم ايدرابمول  _ ن�م له الحق في الخدة�م
كل تالميد الرضو واالتبدائي واالدعادي

طلب التسجيل

 ليجستال يونسال حومسم ن�م� لالخ بتاكم  ةيدلبالوأ ن�م�  ديربالربع ينورتكلالا
http://www.ilportaledellaristorazione.it/casalmaggiore  

ابتداءا من شهر يناير الى غاية شهريوليوز

ةمئاق لكالا
متي ققحتال نم ةحص مئاوقال ةيفيصال ةيوتشالو نم لبق عاطق ةيذغتال

 طبيبة و  نكمي بلط تابجوال  ةيئاذغالةيصخشال بابسأل ةيقرع ةينيدو وأ سسحت ن�م ماعط
ما وفي ههذ الحالة يجب االدالء بشهاةد

http://www.ilportaledellaristorazione.it/casalmaggiore


ماهي االثمنة؟

يتددح ثمن الوجبة حسب المستوى الدراسي
�ورال 3,80 €�ض
االتبداءي 4,00 €
االعدادي 4,40 €

 تخفيض ثمن الوجبةح سب الدخل السنوي الدي يجب ان يصاحب طلب التسجيل يجب
ميدقت تابلطال يفزكرم ةمدخال  ةيندمال ربعوا ديربال ينورتكلالاو  يتم   

protocollo@comune.casalmaggiore.cr.it.
مدعو ةقفارم لخدال يونسال بلطل ليجستال ضخمتي هنع ءادأ نمثال الماك

كيفية األءاد
 ةقاطبو نامتئالا متي  عفد نمث تابجوال ةيفيكب ةقبسم يف طاقن عفدال ةدوجومال ربع تنرتنالا عم

راعشا عفدال يدال متي هءاشنا ربع قيبطت

دلوي ماظنال اموسر ةيئاقلت لكل مدختسم اقفو رعسلل يدال هعفدي يدالو نكمي

تالئاعال آمئاد يف مكحتال  l’app SPAZIOSCUOLA

مراقب الوجبات
 ةعاسالةدحاوال  ةبسنالب  ذيمالتليدادعالا  نيدال وداتعي  معطماليسردمال نيموي يف عوبسألا) ءاعبرألاةعمجالو (تأترا ةيدلبال ىال

 لمعال .ادهل نمث ه�د�ه ةمدخال ةرورض روضح بقارم و�ه�و� راطا ل�ه�ؤ�م�  بقاري ذيمالتال ءانتا مهلوانتةبجو  ءادغالا�م� نيب

ةيناثالو دعب يالوزال و�ه تقو جراخ نع تاقوأ

di € 100,00.

التسجيل و واجب األداء يوضع في مكتبخ دمات المواطن

او عبرا لبريدا اللكتروني

al CSC o inviate a: protocollo@comune.casalmaggiore.cr.it.
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لقنال يسردمال
دليل خدمة النقل املدرسي

 المدرسي في بلدية كازالمجوري متوفر

 توصيل تماليد كل الفئات التعليميةا  لنقل

ن�م اجل

ل لبلدية ذهابا وإيابا وكل أيام املدرسة حسب

التوقيت املحدد واملسار املحدد 

ن�م يستفيد من النقل المدرسي
لك ذيمالتال نيقحتلمال سرادمب ةيدلبال يحاونالو

طلب التسجيل
 البريد االلكتروني بلط  ليجستال عم بجاو ليجستال بجي نا امدقي ىال بتكم تامدخ ةيدلبال وا

عبر

protocollo@comune.casalmaggiore.cr.it.

نمث النقل المدرسي؟
ىوتسم ذيملتال يساردال ةدافتسالل ن�م�  لقناليسردمال  بجي ليجستالنع قيرط ءل�م  ةرامتسالانمثو  ةفيرطاليدال  فلتخيبسح 

الرض�و 150,00 €
االتبداءي 150,00 €
�دادعالا 200,00 €��ايإلا100 )€ ي��اهذالبوا  ب��م� ي�فتكي ب�(ن .

كيفية األءاد
يتم األدءا  نع طريق حاولة بريدية وا مصرفية

Bollettino PAGOPA.
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ح ر ملة ام قبل المدرسة
)(ضورال

خصائص الخدة�م؟

  العيطتست ةبحاصم اهءانبا ىال ةسردمال تقو ءدب
ةمدخال ن�م لجا تالئاعال يتال

ةساردال

 �ا�م�  لبقةساردال  ىتح متي لوبق الفطألا مهيلوتون�م

قبل المعلمين كالذل  تأترا ةيدلبالنا  مدقتةمدخ 

ن�م تستهدف ههد الخدمة؟
كل التميد الروض و االتبدائي في اعلمالة

طلب التسجيل
ا لمدرسية للبلدية ليجستل   مهئانبأبجيىلع  ءابإلاالزنإ بلط  ليجستال يف بتكمتامدخال 

االجتماعيةا وا لخدمات

a CSC oppure all’Ufficio  Servizi Scolatici del Comune.

كم الثنم؟

)  في مرحلة ما قبل المدرسة )الروض
ثمن التسجيل

لكلا لعاما لدراسي  ,150,00 €  .



 علىخ اصائالقص الدخادممة
السير

 البلدية خدمة  السير عىل االقدام  الى المدرسة  بفضل المتطعوين
توفر

لالذين يسيرون خطين نشيطين

 يدرابالك يناتالو ن�م ةقنز يلترام
لوألا قلطني ن�م ةحاس

da Piazza Garibaldi e da via Martelli,

و  للمشي على اادقلام الى المدرسة فوائد كتيرة منها

تعزيز الصحة البدنية للتالميذ -

استقاللية التالميذ -

  االدزحام-  يطور من االستخدام  الصحيح للطريق

التقليل من استخدام اسليارات و تفادي -

ن�م له الحق في خدمة التوصيل على االقادم
ديمالتلل نينطاقال يف ةيدلبال نيبيرقالو نيدال نودمتعي تيقوتال يفرمتسمال روطال يئادتبالا

طلب التسجيل

لطب التسجيل يجب نا يوضع في مركز خدمة  المطاون  في شهري غشت شتنبر

il Centro Servizi al Cittadino .

نمث الخدة�م؟
ةمدخا ةيناجمل

؟نيا
يوجد خطين

األلو يبدأ من ساحة كالباردي

 تود ينومك سيفرس ليفس يناثالو ن�م ةقنز  يليترمن�م�  نينثالا ىالةعمجال دجاوتي ةسمخ  نيعبرأو ديملتلجسم 

رهسي هيلع مقاط ن�م نيعوطتمال نيبردتمو ن�م Progetto DoteComune e Servizio Civile.



الصتالل

مكتب الخدمات المدرسية

Sportello Servizi Scolastici Comunali:
martedi e il sabato 8.30/12.45, giovedì dalle 14.15 alle 18.45  tel. 0375 284423
mail: serviziscolastici@comune.casalmaggiore.cr.it

مكتب خدمات المواطنين

Sportello CSC del Comune:
tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.45, 

giovedì dalle 7.15 alle 18.45 – tel. 0375 284496
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