تتحدث مع الأهلالمدرسة
العامة الثانوية
”“Bruno da Osimo
هذه المواعيد المدرسية تقدم

الحضانة
“Il sorriso dei bambini” frazione Abbadia via Abbadia Tel. 071/781293
7.50-15.50من الإثنين إلى الجمعة
الساعة  15.12/00.12خروج أول
ثاني خروج 00.14/15.13
“Madiba” piazza Giovanni XXII Tel. 071/7131508 Osimo
7.45-15.45الجمعة من الإثنين إلى
12.00روج الساعة /45.11أول خ
 13.00/14.00ثاني خروج
“Arcomagico” frazione San Biagio via Manzoni, 1 Tel. 071/7202124
-15.45إلى الجمعة 45.7من الإثنين
 /12.00الساعة  45.11أول خروج
 13.00 /13.30ثاني خروج
“San Giuseppe da Copertino “ via roncisvalle,2 Osimo Tel.071/7231614
-16.00الجمعة  00.8الإثنين إلى من
أول خروج الساعة 00.12/ 45.11
 13.15 /14.00ثاني خروج
“Sezione montessoriana” frazione Osimo Stazione via D’Azeglio,10 Tel. 071/7231614
 -15.45الإثنين إلى الجمعة 45.7من
 11.30/12.00الساعة أول خروج
 13.15 /14.00ثاني خروج

الابتدائية المرحلة
“Bruno da Osimo “ via S.Lucia, 10 Tel. 071/7131569
الممدد الوقت_الكامل الوقت_العادي الوقتالمواعيد في يعرض
“Madre Teresa di Calcutta “ via D’Azeglio,10 Tel. 071/7202118
العادي الوقتفي يعرض المواعيد

من الإثنين إلى الجمعة من الساعة ساعة (خمس ساعاتلكل ثلاثة أسابيع يعرض تسعة و عشرون العادي الوقت
السبت مغلقالواحدة) الى الساعة الثامنة
مؤلف من  29ساعة اسبوعية من الإثنين إلى الجمعة من الساعة  00.8إلى الساعة  00.13مع ساعتين الوقت الممدد
إمكانية تناول الطعام في مطعم المدرسة  16.00مع ساعة  00.14إلى الساعة اضافيتين كل ثلاثاء و خميس من ال
 13.00إلى الساعة  00.14من الساعة
يعرض  40ساعة اسبوعية  27 :عادية  +اختيارية 10 ،مع مطعم المدرسة من الساعة  00.8إلى الساعة الوقت الكامل
 16.00من الإثنين إلى الجمعة.

المتوسطة المرحلة
Osimo centro-san Biagio “christine krueger” piazzale Bellini,n. 1 Tel.071/734083
Via G.pascoli, san biagio tel.071/7202118
Osimo stazione “Giovanni paolo II” via d’Azeglio n.11 tel. 071/781157
 ى الساعة  8.00 00.13إلالدراسية تجري من الإثنين إلى السبت من الساعة كل الحصص الإنصراف .المواعيد الدراسية عند الدخول و على الأهل احترام العامة .الخاص بالثانوية في المذكرات المدرسية يُكتب تواصل بين المدرسة و الاهل أي .المدرسيةعند غياب الطالب يجب ان يكون الغياب مبرر من الاهل او المسؤول عن الطالب من خلال المذكرةالساعة و ترك ملاحظة عن و يجب من اهل الطالب او المسؤول عنه يجب ان يكون بإذن موعد الإنصرافالخروج قبل
المدرسية .الطالب من خلال المذكرة اليوم الذي خرج فيه
 المعلمين .او سؤال من خلال موقع المدرسة )..المدرسة معخروج (اذن يُقدّم اي اذن  5ايام يجب تبرير الغياب عبر تقرير طبي من الطبيب المعالجعند المرض اكثر منخدمة مطعم من اجلالتواصل يجب على الاهل الحضانة و الابتدائيةيحضرون المدرسة في مرحلةللأولاد اللذين
مع يجب التواصلالجامعة لأي تغيير في الوجبات
ASSO Tel.071/7202154
 الأهل إلى المدرسة و بتقديم اذن من خاصة ،في حالات إلاَّدوية الطلاب للأتناوليُمنع في المدرسة في المدرسة يوجد جمعيتان :)( BES) ( DSA
لمساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة و الذي يحتاجون مساعدات تقدمها معلمين مختصين و جمعية تهتم
بشؤون الطلاب الذين ييعانون مشاكل نفسية
 و التي تكون موجودة في الموقع الإلكتروني للمدرسة يكون لديهم كل المواد اللازمة يجب على الطلاب ان مع منشفةملابس إضافيةاحضار حذاء و في الأنشطة الرياضية يجب على الطلابمُعلّب و يكون و انفي المنزل في عيد ميلاد احد التلاميذ يمكن احضار قالب حلوى او طعام و لكن غير محضّر
 مغلف الموجودة في المذكرات المدرسية القوانين المتعلقة بالاستعمال للاجهزة الإلكترونيةيجب احترام -تضررها المدرسة غير مسؤولة عنها.أشياء ذات قيمة الى المدرسة لانه في حال ضياعها او عدم احضار يُفضّل

