المدرسة الصيفية اإليطالية 2020
(الموسم الثاني عشر)

فيرارا  8 ،يونيو 2020
اآلباء األعزاء،
هذا العام أيضا بلدية فيرارا  ،وجمعية
يننن

Viale K Odv

وجمعية .la Coop

 Il Germoglioبالتعننناوع ننن  l’Istituto Comprensivo Govoniو اع نننا أخنننرن ننني ا لننني المدرسةةةة

الصةةةيفية اإليطاليةةةة التنننق م ننندم وورا وور

عمننن لألطفةةةان سةةة سةةة  6إلةةة  16عا ًسةةةا  ،والنننذيي وانننلثا ننندي ا لننن

يطاليا  ،بحاجة ل معزيز هارا لغثية ومساعد عل مح يق نجاح أكاويمق أكبر.
بال سنننبة ل نننيف  ، 2020متضنننمي المدرسنننة ال ننني ية ا يطالينننة  6لسةةةابي ننني ا نلنننطة  ،محتنننث علننن وروة وور
عمننننننن كننننننن انننننننباح ننننننني ا ث نننننننيي لننننننن الجمعنننننننة  ،سةةةةةةة ا ثنةةةةةةةي  20يوليةةةةةةةو إلةةةةةةة الجمعةةةةةةةة  28لغسةةةةةةةطس .

بعننننند النننننة الطنننننثار  COVID-19سنننننتتب أنلنننننطة المدرسنننننة ال ننننني ية ا يطالينننننة  2020اللنننننثالب والبرومثكنننننث
ال ننننحية المعمننننث بهننننا فننننق المقيمننننا ال نننني ية لل

ننننر .سننننيت مطهيننننر المبننننانق  ،وسننننيت مجهيننننز المننننث يي بنننن جهز

الحماينننة ال روينننة المتثخنننا وسنننتت ثع سجموعةةةال الفصةةة سةةة  7تالسيةةةح أةةةد لمصةةة لبمةةةدارو ا ب دا يةةةة  10تالسيةةةح
أةةةد لمصةةة لبمةةةدارو الثانويةةةة  .وبالتنننالق  ،سنننتتم ي المدرسنننة ال ننني ية ننني التر ينننب بعننندو أ ننن

ننني الطننن

ارننننة

بالسننن ثا السننناب ة ننني هنننذا العنننام  ،وفنننق النننة وجنننثو عننندو أكبنننر ننني فلبنننا ا لتحنننا  ،سنننتعط ا ولثينننة ل ف نننا
عرفة باللغة ا يطالية.

ا

سننننيت بننننث فلبننننا ا لتحننننا بالمدرسننننة ال نننني ية ا يطاليننننة فننننق ال تننننر سةةةة  29يونيةةةةو إلةةةة  10يوليةةةةو  2020فننننق
درسة
• ا ثني

 Leopardiالمثجثو فق  via G. Boccaccioفق ا يام وا و ا التالية:
األربعاء الجمعة :س الساعة  9.00إل الساعة . 12.00

• الثالثاء الخميس :س الساعة  14.30إل الساعة . 17.30
هةةا  :نني الضننرور أع ي ننثع أف ننا المنندارة ا بتداليننة نند التح ننثا بال عنن بالسنن ة ا ولنن

نني المدرسننة فننق يطاليننا

أو فق بلده ا الق وبالتالق فه يعرفثع بال ع كي ية ال را وال تابة.
ال كبفةةةةة :سننننيطلب نننني العننننال

المسةةةةاهمة فننننق ننننرا المننننثاو التعليميننننة مال تننننب وال سنننن الم ننننثر وال رفاسننننية

وم يي  20يور .
المعبوسال:

تطلبا

علث ا يم ك ا م ا بها ب افتتاح التسجي :

• سك ب الطالب األجانب :الهامف

0532-752486

أو عل

المحمث

. 333 6445132

م ي  9.00الساعة  ، 13.00ي ا ث يي ل الجمعة و ي  14.30ل  17.00يث ق ال ثا والقميس
•  Alessia Milazzoمرابطة  Viale Kالهامف. 3807979280 :

