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 الموضوع: تقديم اجهزة إليكترونية ل��ستعارة مع خدمة ا��نترنت مجانا
 

 وفق أحكام المرسوم الت��يعي رقم 18 لعام 2020 ومن مذكرة وزارة التربية والتعليم ، 
معھد الدولة 28/03/2020بتاریخ  562بروتوكول    

يريد المعهد أن يقرض الط��ب الفقراء السلع وا��جهزة الرقمية مع ا��نترنيت  
  للسماح للت��ميذ للمشاركة في أنشطة التعلم عن بعد

Covid-19 خ��ل الطوارئ الصحية  
 ستكون المهمة على سبيل ا��عارة مجاًنا ل��ستخدام حتى نهاية حالة الطوارئ الطبية

 
بناًء على البيانات التي تم جمعها خ��ل المجالس الصفية (مجلس ا��دارة) واجتماعات 

المعلمين والداخلية, اعتمدت تلبية جميع ا��حتياجات حتى في حالة عدم كفاية ا��جهزة  
 بالم�� قدًما في المهمة مع مراعاة ما يلي من معايير

 
 1 ا���� التي واجهت صعوبات خاصة في طلب ا��عانات ا��ولية للخدمات ا��جتماعية البلدية

 2 عدد ا��طفال الملتحقين بهذه المؤسسة  
 3 الصف الذي يح��ه ا��طفال (مع اهتمام خاص في المقام ا��ول بت��ميذ الصف الثالث   

  ��عدادي و الخامس ا��بتدائي ) 
 

سيقوم مجلس المعهد بإضفاء الطابع الرسمي على المعايير المذكورة أع��ه بقرار محدد في 
 أول اجتماع تالي

 
بالنسبة للت��ميذ ذوي ا��حتياجات التعليمية الخاصة المعتمدة والذين يحتاجون إلى معدات 

 مناسبة ، تم إرسال قائمةباسمائهم إلى إدارة المدارس ا��قليمي في لومبارديا
 

يجب على كل أ��ة توقيع اتفاقية قرض مجاني مع المدرسة تنص على ا��لتزام بإعادة 
 الجهاز الذي تم است��مه بشكل سليم وعملي في نهاية تعليق نشاط التدريس عن بعد

 
 سيتم ا��ب��غ عن توقيت وطريقة توزيع ا��جهزة بعد تحديد المستفيدين

 
 ا��ن نحاول ا��تفاق مع ��كات ا��نترنيت لتقديم الخدمة مجانا

 
 
 



 
  فيما يتعلق باتصال ا��نترنت, نفيدك علما أنه على الرابط

https://solidarietàdigitale.agid.gov.it/#/  
    يمكنك العثور على عروض اتصا��ت مجانية من أهم مشغلي الهاتف

 ندعوك أيًضا إلى التفكير في إمكانية استخدام الهواتف وا��جهزة ا��خرى الموجودة بالفعل، 
  وكذلك لتوفير اتصالWIFI بالجهاز الجديد(  وظيفة نقطة ا��تصال المحمولة

 (hotspot) (موجودة في جميع ا��جهزة التي تصل إلى الشبكة الخلوية 
wifi-بمعني أخر ممكن إستغ��ل الهاتف الخاص بكم وكأنه روتر  

   
 مديرة المدرسة

Giampiero Chiodini 
 
 
 


	يريد المعهد أن يقرض الطلاب الفقراء السلع والأجهزة الرقمية مع الإنترنيت  للسماح للتلاميذ للمشاركة في أنشطة التعلم عن بعد
	Covid-19  خلال الطوارئ الصحية

