
 

 :طريقة وشروط الدفع
 

 0302سبتمبر  03لغاية يوم دفع المبلغ  أن يتم يجب
 

 "..I.S.C. Balilla Paganelli – Cinisello B"عن طريق التحويل المصرفي إلى 
 

 IT 64 G 03069 32934 100000046012: ايبان -
 

 .Banca Intesa San Paolo – Via Libertà – Cinisello Bفي     أو
 

 Causale: COGNOME E NOME ALUNNO – CLASSE - RIMBORSO SZ :السبب -

 
 (من دون حقيبة)مدرسة سنسا زاينو  -إلى أولياء األمور في مدرسة سردينيا اإلبتدائية 

 

 فصول السنة األولى – 0302/0300المدرسية للعام الدراسي  المستلزمات تسديد مبلغ: الموضوع
 

 أولياء األمور األعزاء،
 

سنسا "وذج ملمدارس من النل إلى الشبكة الوطنية ،7102/7102ابتداء من العام الدراسي  ،لقد انضمت مدرسة سردينيا اإلبتدائية
 .(طالب 60027 يرتادها)ذج سنسا زاينو في إيطاليا ومدرسة من نم 416وجد حتى اآلن ت(. دون حقيبةمن " )زاينو

: مناطق عمل فراغ الفصل في مدرستنا إلى تقسيم يتم. الضيافة، المسؤولية، الجماعة: وذج المدرسي على قيم هيميقوم هذا الن
حيث تتم اجتماعات المجموعة ومناقشة األنشطة  (أجورا)رات، منطقة العمل الفردي وركن التوجد منطقة الطاوالت، منطقة المختب

حقيبة ظهر  كالم تعد هن. لم تعد هناك طاوالت فردية بل طاوالت كبيرة ومستلزمات تعليمية مشتركة تم اختيارها بعناية. اليومية
 بشراء الدفاتر والقرطاسية للعام الدراسي بأكمله بمساهمة تدفعها باالتفاق مع أولياء األمور، تهتم المدرسة. ثقيلة بل شنطة خفيفة

 :ة للعمل بشكل جيدلقد أصبحت هذه الطريقة تقليدا ثابتا يسمح لجميع األطفال بالحصول على مستلزمات مدرسية مناسب. طالبنا أسر
 

 دعم مسيرة تعلم الطالب؛خطوط ومربعات خاصة، والتي تختلف بغية ذات مقاسات و ،تر لكل المواددفا -
 مواد قرطاسية عالية الجودة؛ -
 ؛(تحل محل حقيبة الظهر)حقيبة كتف واحدة  -
 ؛(لالرتداء كل األيام)تيشرت مدرسيان /نقميصا -
 قبعة رأس؛ -
 .مقلمة صغيرة لتركها في المدرسة -

 

 .يورو 03.33المواد المذكورة أعاله هي  جميعتكلفة شراء 
 .والتأمين المدرسي اإللزامي( األجندة المدرسية للمعهد)عن ثمن الدياريو  الحقا إعالمكم سيتم

 :حسب الطريقة التالية 0302سبتمبر  03 في مدة أقصاها يوميجب تسديد المبلغ 

 
 (.0302سبتمبر  03)إجراء الدفع على وجه السرعة وذلك قبل حلول التاريخ المحدد  يرجى

 .س الفصلإلى مدر   المبلغ دفعيجب تسليم نسخة عن وصل 

 .شكرا لتعاونكم
 اإلدارة


