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 :معلومات عن النظام التعليمي

 على  من فضلك أطلب االستشارة. يتم تحديث التواريخ الدقيقة كل عام .فترة التسجيل: من يناير إلى فبراير من العام الدراسي السابق

 /35O1TC2https://bit.ly الرابط التالي:
 
 األول يمتد من سبتمبر إلى  فترة االمتحان: يمكن تقسيم السنة التعليمية إلى فصلين أو ثالثة. يتم تقسيم الربعين على النحو التالي: الربع

 .بر إلى أوائل ديسمبرالنحو التالي: الثلث األول يذهب من سبتم في حين، يتم تقسيم الثالث على والثاني من مارس إلى يونيو.  .فبراير

 الثاني من ديسمبر إلى مارس ؛ الثالث من أبريل إلى يونيو

 .في نهاية كل فصل أو ثالثة أشهر ، يتم تقديم تقييم مؤقت للطالب وفقًا للتقييم التكويني الذي تم خالل الشهر

لى دبلومة ذات عمن التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي في امتحانات وطنية للحصول  في شهر يونيو ، يشارك طالب السنة األخيرة

 .صلة

 

 سياسة االلتحاق بالمدرسة 

o  دول الزمني ، في التعليم الثانوي ، يُطلب حضور ثالثة أرباع الج 12/2009عدد حاالت الغياب: وفقًا للمرسوم الرئاسي

استثناءات مبررة  في حاالت استثنائية ، قد تنشئ المؤسسات التعليمية .النهائي لكل طالبالسنوي على األقل لمتابعة التقييم 

للغياب الموثق والمستمر  يتم تقديم هذا االستثناء .واستثنائية من الحد المذكور أعاله ، بنفس الطريقة المتبعة في الدورة األولى

حقيق الحد األدنى تيؤدي الفشل في  .كانية تقييم التالميذ المعنيين، إذا كان هذا الغياب ال يخل ، في رأي مجلس الفصل ، بإم

فصل التالي أو إلى للحضور ، بما في ذلك االستثناءات المعترف بها ، إلى االستبعاد من االقتراع النهائي وعدم القبول في ال

 امتحان الدورة النهائية.

o عاًما(  18ل حالة غياب )أو الطالب أنفسهم عندما يبلغون إجراءات اإلبالغ عن الغياب: يجب أن يبرر أولياء األمور ك

عديد من المناطق أيام متتالية ، في ال 5تذكر أنه إذا كان الطالب قد عاد إلى المنزل بسبب المرض ألكثر من  .وتحديد السبب

 .ر المدرسةيجب تقديم الشهادة مع تبري .تتطلب المدارس شهادة طبية تفيد أنه يمكن للطالب العودة إلى الفصل

 

 خالل العام الدراسي ، يمكن  .ولياء األمورأ-في نهاية كل فصل / ثالثة أشهر ، يتم تنظيم اجتماعات المعلمين: تكرار زيارات الوالدين

 .للوالدين مقابلة المعلمين ومديري المدارس كلما احتاجوا إلى التواصل مع المدرسة

 

 الوثائق المطلوبة لاللتحاق بالمدارس والتسجيل 
o )المصادقة الذاتية على البيانات الشخصية )مثل تاريخ الميالد ومكان الميالد وما إلى ذلك 
o شهادة الميالد 
o شهادة التلقيح 
o إلى اإليطالية  يجب أن تكون الشهادة مصحوبة بترجمة .شهادة من المدرسة )األخيرة( التي تمت دراستها في البلد األم

 الدبلوماسية أو القنصلية اإليطاليةوشهادة مطابقة صادرة عن السلطة 
o  يها االختبارات( فإقرار صادر عن السلطة الدبلوماسية أو القنصلية اإليطالية بأن المدرسة التي حضرت )أو التي أجريت

الة االمتحانات ، معترف بها قانونًا )يجب أن تتضمن الوثيقة تنظيم الدراسات أو إجمالي عدد الفصول التي حضرتها أو ح

 التي تتيح لهم الوصول( فوف االجنبيةلصوا

 
 أيام العطل الرسمية 

o ايام االحد 
o  نوفمبر ، عيد جميع القديسين 1يوم 
o  8ديسمبر ، عيد الحبل بال دنس 
o  يناير( 6ديسمبر إلى  23أسبوعان خالل فترة عيد الميالد )عادة من 
o يومين للكرنفال ، وعادة في فبراير 
o  أسبوع خالل وقت عيد الفص 1حوالي 
o 25 أبريل ، يوم التحرير 
o  1مايو ، يوم العمال 

https://bit.ly/2TC1O35
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o  2يونيو ، يوم الجمهورية 
o العطلة الصيفية من منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر 
o  القديس المحلي ، يتغير التاريخ في كل مدينة 

 
 لجدول الزمني ولكن ا،  14.00/  13.30وتنتهي في  8.00: في التعليم الثانوي ، عادة ما تبدأ المدرسة في الساعة ساعات الدراسة

تب اطلب من المك .في بداية العام الدراسي ، تحدد كل مدرسة الجدول الزمني للفصول الدراسية .يمكن أن يختلف من مدرسة إلى أخرى

 .اإلداري أو معلمي أطفالك الجدول الزمني المحدد

 

 :معلومات عن النظام المدرسي

 مستوى المدرسة الفئة العمرية الدرجات البلد

 التعليم المبكر  6-3 ايطاليا

 تعليم ابتدائي 5-1 11-6 ايطاليا

 التعليم الثانوي األدنى 3-1 14-11 ايطاليا

 التعليم الثانوي العالي 5-1 19-14 ايطاليا

 17-14 ايطاليا

 

14-19 

1-3 

Or 

1-5 

 التدريب التربوي المهني

 تعليم عالى  +19 ايطاليا

 

 

 :المؤسسات الداعمة

  المؤسسة الداعمة: وزارة التعليم والجامعة والبحثاسم 
  :العنوانViale Trastevere, 76/a - 00153 ROME 
  :الموقع االلكتروني/http://www.miur.gov.it 
  :البريد االلكترونيDPIT.segreteria@istruzione.it 
  :06.5849.1رقم الهاتف 

  صقلية  –اسم المؤسسة الداعمة: إدارة المدارس اإلقليمية 
  :العنوانVia G. Fattori, 60 - 90146 Palermo 
  :الموقع االلكتروني/https://www.usr.sicilia.it 
  :البريد االلكترونيsicilia@istruzione.it-direzione  
  :111 09 69 091رقم الهاتف 

 

 :معلومات االتصال في حاالت الطوارئ

  اسم المنظمة: مفوضية شؤون الالجئين في إيطالياUNHCR 
  :الموقع االلكتروني/https://www.unhcr.it 
  :802121 06 39+رقم هاتف الطوارئ 

  :المجلس اإليطالي لالجئيناسم المنظمة 
 :الموقع االلكتروني/onlus.org-http://www.cir 

http://www.miur.gov.it/
mailto:DPIT.segreteria@istruzione.it
https://www.usr.sicilia.it/
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
https://www.unhcr.it/
http://www.cir-onlus.org/
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  :69200114 06 39+رقم هاتف الطوارئ 

  113أو  112رقم:  .الشرطةهاتف 
 115الرقم:  .هاتف االطفاء 
  :118هاتف الخدمة الطبية الرقم 

 


