
২০২১ সালের জন্য প্রাথমিক মিদ্যােলের গ্রীষ্মকােীন্ ককলের মন্িন্ধন্ ।  

 

প্রাথমিক মিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন ককন্দ্রগুমল মিমিন্ন সু্কয়লর ক ালা জােগাে আয়োজন করা হয়েয়ে 

মিমিন্ন ধরয়নর ক লাধুলা , ককৌতুক এিং মিয়নাদ্য়নর উয়েয়যয I  

▪ ২০২১ সায়লর জনয গ্রীষ্মকালীন ককয়ন্দ্র মনিন্ধন কার্ যক্রি অন-লাইয়নর িাধযয়ি করা হয়ি , 

মনয়ে অন-লাইন  এয়েসটি মদ্য়ে কদ্ো হল :  

              

                www.comune.milano.it/estatebambini   

স্পিড ১ (  SPID1) এর িাধযয়ি  

• ২০২১ সায়লর ২২য়য এমপ্রল দু্পুর ১২ িা কথয়ক ৩রা কি দু্পুর ১২ িা পর্ যন্ত (মপমরেড A,B, C)  

• ২০২১ সায়লর ২১য়য কি দু্পুর ১২ িা কথয়ক ২৬য়য কি দু্পুর ১২ িা পর্ যন্ত  (মপমরেড B, C)   

এই কার্ যক্রিগুমল মতনটি মপমরেয়ড িা মতনটি িায়গ মিিক্ত কয়র পমরচালনা করা হয়ি , এিং প্রমতটি 

মপমরেয়ডর সিেকাল ১০ মদ্ন পর্ যন্ত :  

১৪ই জনু কথয়ক ২৫য়য জনু  (মিমরেড A) 

২৮য়য জনু কথয়ক ৯ই জলুাই  (মিমরেড B) 

১২ই জলুাই কথয়ক ২৩য়য জলুাই  (মিমরেড C) 

 িুমকং কদ্ো সম্ভি : 

 শুধুিাত্র কর্য়কায়না একটি  মপমরেয়ডর জনয , একটির কিযী মপমরেয়ডর জনয , এিনমক িায়গ িায়গ 

অথিা একিানা একামধক মপমরেয়ডর জনযও িুমকং কদ্ো সম্ভি ।  

ককলে কে সকে ডকুলিন্টস জিা মদ্লে হলি : 

সন্তায়নর ডাক্তামর কায়ডযর ফয়িাকমপ   

মপতা-িাতার প্রিাণস্বরূপ ডকুয়িন্টস  ( অথিা টিউির অথিা আস্থািাজন িযাক্তক্ত ) 

নািালয়কর তথযমযি – মনিন্ধন মনক্তিতকরয়নর জনয ই-য়িইয়লর িাধযয়ি  

অমিিািয়কর অনুয়িাদ্ন ।     

সিেসূচী  

কসিা সিূহ কসািিার কথয়ক শুক্রিার পর্ যন্ত ,মনয়ে কদ্ো সিেসূচী কিাতায়িক চাল ুথাকয়ি : 

গ্রীষ্মকালীন প্রাথমিক সু্কল : সকাল ৮.৩০ কথয়ক মিয়কল ৪.৩০ পর্ যন্ত । 

সকায়লর গ্রীষ্ম ককন্দ্র : সকাল ৭ িা  কথয়ক ৮.৩০ পর্ যন্ত ।  

মিয়কয়লর গ্রীষ্ম ককন্দ্র :  মিয়কল ৪.৩০ কথয়ক সন্ধযা ৬ িা পর্ যন্ত । 
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   2021التسجيل في المراكز الصيفية للمدارس االبتدائية

 

مساحات خارجية    المدارس التي تحتوي علىالمراكز الصيفية للمدارس االبتدائية هي مراكز منظمة في مباني 

 لألنشطة المرحة والرياضية والترفيهية. 

الصيفية عبر اإلنترنت على: ، ستكون التسجيالت في المراكز  2021لعام   

www.comune.milano.it/estatebambini 

)الفترات أ ، ب ، ج(  2021مايو  3يوم  12:00أبريل إلى الساعة  22يوم    12:00• من الساعة    

    ب،ج(  )الفترات  2021مايو  26ي ظهًرا ف 12مايو إلى الساعة  21ظهًرا في   12• من الساعة  

أيام:  10تتم األنشطة على مدار ثالث فترات ، تستغرق كل منها    

يونيو )الفترة أ(   25إلى  14من   

يوليو )الفترة ب(  9يونيو إلى   28من   

ج( يوليو )الفترة   23إلى  12من   

 من الممكن حجز: 

كامل المدة. لفترة واحدة ، لعدة فترات ، حتى وإن لم تكن متتالية ، أو ل  

 المستندات المطلوب تسليمها للمركز: 

 صورة من البطاقة الصحية للطفل أو الطفل 

 نسخة من وثيقة هوية الوالدين )أو األوصياء أو مقدمي الرعاية( 

الوالدين عن طريق البريد اإللكتروني أثناء مرحلة   تصريح يتم إرسال   -  ورقة تحتوي على معلومات للقاصرين 

 تأكيد التسجيل. 

 الجداول الزمنية 

من االثنين إلى الجمعة ، في األوقات التالية:  متاحة الخدمات   

16:30حتى الساعة  8:30المدارس االبتدائية: من الساعة  - المراكز الصيفية   

8:30حتي  7:30: الخدمة مركز ما قبل   

مساًء.  6:00عصراً حتى الساعة   4:30: من الساعة الخدمة مركز ما بعد   

 

http://www.comune.milano.it/estatebambini

