صولييرا 2020 /09/17 ،

البالغ رقم 12

إلى آباء و أولياء أمور تالميذ المدارس االبتدائية
غاريبالدي  - Garibaldiمينوتي  – Menottiباتيستي Battisti
إلى آباء و أولياء أمور أطفال روض
بيكسيو  –Bixioموراطوري Muratori
الموضوع :إشعار حول القيام بتفعيل السجل اإللكتروني لتالميذ المدارس االبتدائية و الروض
أعزائي اآلباء و أولياء األمور،
نريد أن نحيطكم عل ًما بأننا نستعد للقيام بتفعيل السجـــــــل اإللكتروني لـجميع تالميـذ المدارس االبتدائية و الروض بمـــــــــعهد
صولييرا .IC Soliera
ونطلب منكم ملء القسيمة الموجودة في الخلف للسماح لنا بجم ع كل عناوين البريد اإللكتروني لربطها بأسماء الوالدين أو أولياء
األمور.
بمجرد أن يتم جمع كل عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بالوالدين أو أولياء األمور  ،سيبعث لهم برسالة عن طريق البريد
اإللكتروني تحمل بيانات كيفية الدخول إلى السجل اإللكتروني "السحابة ."Nuvola
من أجل تفعيل السجل اإللكتروني  ،يكفي اتباع اإلرشادات التي ستقودك إلى غاية تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور السرية
األولى .هناك بعض الدروس المرشدة على الموقع.
يمثل السجل اإللكتروني أداة تواصل إضافية ووسيلة أخرى للتعرف على مواضيع الدروس واألنشطة المبرمجة.
المعلومات المتعلقة بكل تلميذ على حدى ال يمكن اإلطالع عليها إال من طرف الوالدين فقط .ليس من الممكن ألي ولي أمر اإلطالع
على بيانات أي تلميذ آخر من غير طفله.

تابع

بالنسبة للمشاكل المتعلقة بالدخول إلى السجل اإللكتروني " ، "Nuvolaأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى
 moic808007@istruzione.itأو اتصل بكاتبة التربية و التعليم على . 059/567234
بالنسبة للمشاكل المتعلقة بـتطبيقات جوجل ( Google Appبما في ذلك تطبيق  )Classroomوحساب المعهد من الممكن طلب
المساعدة من طرف مدرس الفصل /المادة الذي سيبلغ المعني باألمر و الخبير الرقمي للمؤسسة التي يحضرها ال طفل.
مدير المعهد الشامل بصولييرا
الدكتورة تيزيانا سيغاليني Dott.ssa Tiziana Segalini
تم إنجاز التوقيع ثم طباعته بحسب المادة  3الفقرة  2من المرسوم
التشريعي رقم 1993/39
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(يتم قطعها وإعادتها بحلول األربعاء  23سبتمبر )2020
أنا الموقع /ة أدناه __________________________________ _________
والد/ة التلميذ/ة

___________________________________________

الفصل  /القسم ______________ المؤسسة

_____________ ______

بعد اإلطالع على بيان التعميم رقم  12بتاريخ  2020 /09/17أقدم عناوين البريد اإللكتروني التالية لوضعها على قائمة السجل
اإللكتروني "السحابة " Nuvola -
عنوان البريد اإللكتروني

لقب واسم ولي األمر
اآلب:
األم:

التوقيع

المكان والتاريخ
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