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 لجميع العائلات                    

 

 الموضوع: الأجهزة الرقمية والاتصال وطريقة التسليم

نبلغكم بموجب هذا أنه ، في نهاية المواعيد النهائية لتقديم الطلبات لتخصيص الأجهزة  

والاتصال ، تم تقييم الطلبات الواردة. مقارنة بالموارد الأولية ، 45  بين أجهزة الكمبيوتر  

المحمولة والأجهزة اللوحية ، قام المعهد بزيادة عدد الأجهزة التي سيتم تخصيصها  

 للاستخدام المجاني للعائلات وبالتالي فهو قادر على تلبية جميع الطلبات الواردة 

فيما يأتي نوضح الإجراءات المتعلقة بتسليم المعدات وتسديد تكاليف إستخدام الإنترنت 

 ا موضحة أدناه 

 الأجهز ة 

 سيتم تسليم الأجهزة في المنزل ، وذلك بفضل تعاون بلديات الإقامة 

اعتبارًا من يوم الاثنين 20 أبريل 2020 ، سيقوم المسؤولون بتوصيل أجهزة الكمبيوتر  

   والأجهزة المحمولة اللوحية. لن يدخلوا البيوت(غير مسموح لهم بدخول البيوت)

في وقت التسليم ، تتم دعوة المستلمين للظهور عند باب المنزل محميًا بقناع وقفازات  

ومزود بقلم للتوقيع على عقد  القرض المجاني ، الذي أعدته المدرسة ، والذي يعطيك  

 الحق لاستخدام الجهاز مجاًنا حتى النهاية للعام الدراسي الحالي

لتسهيل عمليات التوزيع ، يتم إرفاق نسخة من العقد بهذا التواصل بحيث يمكن 

للمستلمين قراءته قبل التوقيع عليه عند التسليم ، بوعي وفي نفس الوقت بشكل أسرع  

 على العقد الذي أرسلته المدرسة 
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وبحلول الغد ، 17 أبريل ، سيتم نشر ترجمات للعقد نفسه باللغات الإنجليزية والعربية  

 والباكستانية والصينية 

 قبل نهاية العام الدراسي ، سيتم تقديم مؤشرات حول كيفية إعادة الأجهزة 

 كيفية إستخدام إنترنت

 فيما يتعلق بالاتصال ، يمكن I CS Don Milaniن يسدد النفقات التي تكبدتها العائلات 

  التي طلبت ذلك ، بحد أقصى :

 1) 40  يورو لمن يتعين عليهم تفعيل خدمة الهاتف وزيادة

 الرصيد )لمن ليست لهم إشتركات تليفونية سابقة( 

Sim 2) 15 يورو لأولئك الذين يحتاجون فقط لإعادة شحن بطاقة  

 للحصول على استرداد المصروفات، يجب عليك تقديم طلب باستخدام

 لنموذج المناسب ، المتاح على الرابط

https://www.comprensivoturbigo.edu.it/sites/default/files/modulo-

richiesta-rimborso.pdf  

يتم التسليم إلى المدرسة ، بحلول الموعد النهائي في 5 يونيو 2020 و إيصالات 

 المدفوعات التي تشير إلى بنود الإنفاق الفردية 

 

سيتم استرداد المبلغ عن طريق التحويل المصرفي أو البريدي ، أو عن طريق التفويض  

 المستحق في فروع 

 Turbigo  في ، Banca Popolare di Sondrio  

 

 مديرة المدرسة 

Prof.ssa Giuseppa Francone 
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