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Prot.n. 172063        Rimini,07.06.2021  
 

 

الكافيتيريا المدرسية في المدارس  إلى أهالي األطفال الذين سيلتحقون بمدارس وحضانات األطفال الحكومية أو المستفيدين من

2021/2022اإلبتدائية ومدارس األطفال الحكومية للعام الدراسي   

 

   

الموضوع: أسعار مخفضة مدارس وحضانات أطفال تابعة للبلدية وكافيتيريا مدارس إبتدائية ومدارس أطفال حكومية للعام الدراسي 

2021/2022  

 

لمخفضة من الضروري تقديم طلب إلى مكتبنعلمكم بأنه لإلستفادة من األسعار ا  Rette التابع لبلدية 

2021ريمني في حلول الخامس عشر من شهر أكتوبر  

 

فقط لإللتحاق بدور الحضانة التابعة للبلدية فإن طلب اإلستفادة من األسعار المخفضة  يجب أن يحتوي أيًضا على  التصريح المكمل 

لل 2لمشار إليها في االمرفق للمعلومات اإلضافية حول اإلستهالكات ا  Deliberazione di G.C. n.342/2013 و succ. Del. 

Di G.C. n.298/2019. 

 

في حالة عدم تقديم طلب األسعار المخفضة )و التصريح المكمل "للمعلومات اإلضافية" _إذا كان مستحقًا( سوف يتم تطبيق السعر  

 األقصى)العادي( ولن يتم تطبيق أية

 BONUS )“Mensa Bio” e “Al nido  con la Regione”(.امتيازات 

 

 التعرفة مخصصة للقاصرين الذين يقيمون في مدينة ريمني مع أحد الوالدين على األقل, مقيم في مدينة ريمني و حاصل على 

ISEE MINORENNI ساري المفعول بقيمة مساوية أو أقل من: 

 لخدمة حضانة األطفال 43.900,00€

للخدمات األخرى )مدرسة األطفال التابعة للبلدية والوجبات المدرسية في المدارس اإلبتدائية ومدارس األطفال  35.000,00€

 الحكومية(

 

أولئك الذين لديهم المتطلبات ويرغبون في الحصول على األسعار المخفضة أو أية تخفيضات أخرى على سبيل المثال "وجود 

يلتحقون بالخدمات التعليمية سواء لألطفال أو مدرسة إبتدائية حكومية" أو "عائدات قاصرين اخرين في نفس نطاق األسرة ممن 

 األسرة الناتجة عن وظيفة رسمية

25.000,00ال يزيد على  ISEE ينظبق  التخفيض الثاني فقط على خدمات الطفولة التابعة للبلدية و ب) "   يجب تقديم الطلب)€

 :المناسب بالطرق التالية 

لبوابة اإللكترونية للخدمات التعليميةمباشرة من ا   Sosi @ home (1 

 - bit.ly/portaleweb :للمستخدمين الذين تم تمكينهم بالفعل على الرابط 

 - bit.ly/portalesosia :للمستخدمين الذين لم يسجلوا بعد على الرابط 

 2) (bit.ly/agevrettern :الرابط) من خالل تعبئة النماذج المتوفرة على موقع البلدية

 :وإرسالها إلى مكتب الرسوم / قطاع التعليم )مع نسخة من وثيقة هوية سارية المفعول( باستخدام إحدى الطرق التالية
        E-mail ufficiorette@comune.rimini.it 

            Pec dipartimento2@pec.comune.rimini.it 
          FAX n.0541/704740 

 

 

 يستقبل مكتب الرسوم الجمهور فقط بموعد مسبق

 

( إلى  15:00أيًضا من الساعة  ؛ أيام الثالثاء والخميس 13:00إلى الساعة  9:00ساعات العمل: من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

17:00الساعة  ).  
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 يمكن تحديد المواعيد عن طريق

 

 :منصة عبر اإلنترنت من خالل الضغط على الرابط التالي :

https://prenotazioni.comune.rimini.it/ 

 

0541/704744 - 0541/704739ألرقام التالية: االتصال الهاتفي على ا  - عن طريق   

 عبر البريد اإللكتروني أو البريد المعتمد Rette من الممكن االتصال بمكتب 

 ”rettescolasticherimini“ على صفحة Twitter و Facebook عبر -

 

مية ، طرق الدفع وفواتير الرسوم للحصول على جميع المعلومات حول المتطلبات الالزمة لتقديم الطلبات أسعار الخدمات التعلي

المدرسية, يرجى من المستخدمين الرجوع إلى التعاميم والبيانات الصحفية المنشورة على اإلنترنت على الموقع اإللكتروني لبلدية 

  bit.ly/retterimini و bit.ly/agevrettern :ريميني ، على الرابط

 

 المدير العام

Massimo Stefanini 

https://prenotazioni.comune.rimini.it/

