
 

 المدرسة - الجزء الثاني

 كیف تعمل المدرسة في إیطالیا؟

 

األدنى) (الحد 1 من الدرجات أو الكتابیة التقییمات مع والشفویة الكتابیة االختبارات خالل من ابنك تقییم سیتم ، المدرسة                     في
  إلى 10 (الحد األقصى).

ینایر إلى سبتمبر من أشهر) أربعة فترات (أي quadrimestri أشهر أربعة منهما كل فترتین إلى الدراسي العام                   ینقسم
 ومن فبرایر إلى یونیو.

التي scheda di valutazione التقییم ورقة تسمى وثیقة ابنك مدرسو سیعطیك ، الدراسة من أشهر أربعة كل نهایة                     في

أو للطفل الشخصي المسار عن للحدیث األسرة مقابلة في المدرسون دائًما یرغب ، المناسبة تلك في الدراسي. أدائه                    تلخص
  الولد.

من األقل على یوًما 150 أي ، الدروس من األقل على ٪75 حضور طالب كل على یجب ، الدراسي العام الجتیاز                       تحذیر!

  إجمالي 200 یوم.

) diario خالل من ابنك مدرسي مع التواصل یمكنك العائالت. مع التواصل على بشدة المدرسة تحرص ، إیطالیا                    في

، اطلب و موعد تحدید یمكنك ، تطلبه ما لدیك كان إذا .( اإللكتروني (السجل registro elettronico و الیومیات)                     دفتر
 إذا لزم األمر ، حضور وسیط لغوي ثقافي. باإلضافة إلى ذلك ، من المهم جًدا أن تحضر األسرة اجتماعات الفصل بانتظام.

اطالع على للبقاء المدرسین مع الفردیة المقابالت و الفصل اجتماعات بانتظام األسرة تحضر أن جًدا المهم من إیطالیا                    في
 دائم.

( Piano Didattico Personalizzato) PDP كتابة تقرر أن للمدرسة یمكن ، األجانب األوالد و لألطفال                 بالنسبة

 (خطة تعلیمیة مخصصة) بأهداف تعلیمیة مصممة خصیًصا البنك ، لتسهیل مساره الدراسي.

والذهاب الصباح في المحدد الوقت في أبنائك ومرافقة ، الخروج وعند الدخول عند الدراسي التوقیت احترام الضروري                   من

 ألخذهم في  الوقت المحدد  بأقصى قدر من االلتزام بالمواعید. إذا تأخرت دائًما ، یمكن للمدرسة إخطار الشرطة.

gite scolastiche تسمى والتي ، المدرسة خارج رحالت برمجة یتم ، الدراسي العام خالل أنه تعلم أن یجب ،                     أخیًرا

و االجتماعیة وتنشئته ابنك تعلیم من یتجزأ ال جزًءا تعد و ، أكثر أو واحد لیوم تستمر والتي ، المدرسیة)                      (الرحالت
 التربویة.

 

 


