المعهد

مدرسة األطفال ""GIANNI RODARI
INSTITUTO COMPRENSIVO BERNAREGGIO

تستقبل المدرسة األطفال من  3سنوات الى  6سنوات .و تتكون من  7اقسام :
 :مكون من  26طفل(ة) فً عمر  3سنوات
قسم RICCI
قسم  : ELEFANTINIمكون من  25طفل(ة) 4فً  5سنوات 10,فً  4سنوات و  11فً  3سنوات
قسم  : TIGROTTIمكون من  26طفل(ة) فً عمر  3سنوات
قسم  : FARFALLEمكون من  25طفل(ة) فً عمر  4سنوات
قسم  : COCCINELLEمكون من  27طفل(ة) فً عمر  4سنوات
قسم  : LEPROTTIمكون من  25طفل(ة) فً عمر  5سنوات
قسم  : CERBIATTIمكون من  26طفل(ة) فً عمر  5سنوات

تفتح المدرسة ابوابها من الثامنة صباحا الى السادسة مساءا
الدخول من  8H00الى 9H00
الخروج من  15H45الى 16H00
خروج الصباح من  13H00الى 13H 15
األنشطة التعلٌمٌة مؤطرة حتى الساعة  16H00من طرف اساتذة األقسام
تتوفر خدمات مؤدى عنها :
المطعم
النقل
رعاٌة األطفال من  16H00الى 18H00
هذه الخدمات مسٌرة من طرف االدارة الجماعٌة بتعاون مع المؤسسة المدرسٌة
من اجل االنخراط ٌجب اال تصال بالمصلحة المدرسٌة للبلدٌة

مالحظات
ّ* ٌجب ان ٌكون لباس االطفال مرٌحا لٌتمكنوا من اللعب بحرٌة  ,بدون أحزمة ,و ٌجب ان تسمح
هذه المالبس للطفل من التعبٌر بحرٌة و اال تساخ دون مشكلة
* ٌجب ان ٌتوفر الطفل على وزرة للعمل ولو قمٌص للكبار
ّ*ٌجب ان تتوفر الخزانة المخصصة لكل طفل على كٌس من قماش فٌه مالبس للتغٌٌر(مالبس داخلٌة
جوارب,قمٌص صوفً ,دمٌة,سروال,احذٌة من قماش) ,
من اجل راحة ما بعد الغذاء ٌلزم التوفر على مالئتٌن لسرٌر صغٌر,غطاء,مخدة
ٌجب تجنب احضارالعاب او ادوات حادة الى المدرسة

ٌنصح اجتناب كل األشٌاء من الذهب خاتم ,قالدة,
ٌجب ان تكون ارقام هاتفكم المعطاة للمدرسة سهلة البلوغ

الدخول المدرسي
ٌتم الدخول المدرسً للطفل بطرٌقة تدرٌجٌة مع احترام قدرته على التاقلم كما انه من المهم
ان ٌقوم مرافقه الراشد بمساعدته على عٌش هذه المرحلة اٌجابٌا باعطائه الوقت الكافً لال نفصال

الغذاء
تتوفر المدرسة على مطبخ لتحضٌر وجبات الغذاء لالطفال.
قائمة الطعام معدة من طرف متخصص فً التغذٌة و تستجٌب الحتٌاجات النمو عند الطفل.
بالنسبة لنا وجبة الغذاء له اهمٌة تربوٌة اذ تعلم األطفال جمٌع األذواق.
اذا كان الطفل ٌتبع حمٌة خاصة  ,فالمطلوب احضار شهادة طبٌة من ذوي االختصاص ,و ٌجب
تجدٌد هذه الشهادة مع بداٌة كل سنة دراسٌة.
لتغٌٌر قائمة الطعام السباب شخصٌة (دٌنٌة او اخرى ) المرجو وضع طلب كتابً للبلدٌة (.)Mairie
فً حالة مرض مؤقت ٌستلزم حمٌة ٌمكن توفٌر الغذاء للطفل فً مدة ال تتعدى ثالثة اٌام.
ٌمنع داخل المدرسة احضار او تناول وجبة الفطور او لمجة المساء او المشروبات.

الغيابات
لٌس من الضروري احضار شهادة طبٌة عند غٌاب الطفل عن المدرسة بسبب المرض ٌ ,كفً اخبار
االساتذة بسبب الغٌاب و باألخص عند وجود امراض معدٌة.

ال ٌمكن لألساتذة التكلف بادوٌة األمراض الحادة.
اما بالنسبة الدوٌة األمراض المزمنة فٌمكن اعطائها مع احترام القواعد اآلتٌة :
طلب كتابً من ولً(ة) امر الطفل(ة) ٌرفع أي مسؤولٌة عن مقدم الدواء.
شهادة من طبٌب األطفال تحدد الجرعات و اوقات تناول الدواء.
رخصة من مصلحة الطب الوقائً تجدد بداٌة كل سنة دراسٌة.

التواصل بين المدرسة و العائلة :
المجلس المشترك ٌ :تكون من ممثلٌن منتخبٌن عن األباء و األولٌاء و األساتذةٌ ,صوغ مقترحات
لمجلس المعهدٌ ,تاكد من السٌر العام للمدرسة وٌعطً مالحظات  ,و ٌسهل التواصل بٌن المدرسة

و العائلة.
اجتماع القسمٌ :حضره اآلباء و األساتذة لمناقشة البرنامج التربوي التعلٌمً و اعطاء مقترحات,
و مواكبة المسار التعلٌمً لأل طفال بالقسم و البٌت.
اللقاءات الشخصٌة :من اجل خلق عالقة التشارك  ,االحترام  ,الثقة  ,التعاون وفهم و معرفة الطفل.

لال تصال
مقر المدرسة  rue C. Morselli n.1 :وهً جزء من معهد INSTITUTO COMPRENSIVO
الهاتف 039 6884167 :
مكاتب سكرتارٌة المعهد و االدارة توجد فً rue Europa, 2 Bernareggio
الفاكس039 6901597 :
الهاتف 039 6900120 :
dirigente@icbernareggio.it
segreteria@icbernareggio.it
scuola.infanzia@icbernareggio.it
http://www.icbernareggio.it

اجتماع االقسام
الى السٌد (ة) ولً (ة) امر .....................................................
تعلن مدرسة األطفال " "RODARIعن اجتماع للألقسام التالٌة ................................
وذلك ٌوم.............................على الساعة ........................
نعتمد على حضوركم
االساتذة

لقاء شخصي
الى السٌد (ة) ولً (ة) امر .....................................................

نرجو منكم الحضور الى مدرسة "ٌ "RODARIوم ............................على الساعة ...................
وذلك من اجل مناقشة امور تهم ابنكم\ابنتكم
مع تحٌاتنا
االساتذة

اعالن عن اضراب

ستغلق المدرسة ابوابها طٌلة ٌوم .............................وذلك بسبب االضراب الذي
سٌشارك فٌه األساتذة
مع تحٌاتنا
االساتذة

اجتماع نقابي
ستفتح المدرسة ابوابها ٌوم ......................على الساعة...............بسبب مشاركة األساتذة
فً االجتماع النقابً المنعقد أثناء ساعات العمل

مع تحٌاتنا
االساتذة

