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 إعاقة لديه الذي التلميذ لتحديد لجنة
 

 2006 فبراير 23 185 رقم الوزراء مجلس رئيس لقرار وفقا

 

 الكريمة لألسرة موجه نداء

 
 . إعاقة لديه الذي التلميذ تحديد لجنة محضر نسخ، ثالث في تسليمكم، يتم التالي للنداء وفقا

 : إلى مدعوين أنت

 ؛ الخاصة وثائقكم في اليوم تسليمه تم الذي المحضر من نسخة على الحفاظ . 1

 للمؤسسة المحضر من نسخة الوظيفي، التشخيص وثيقة مع جنب إلى ا جنب تسليم، . 2

 المدرسة/التعليمية للمؤسسة تعطوا لكي ابنتكم، / ابنكم عليها يتردد التي المدرسة/التعليمية

 لتعزيز الالزم الدراسي الدعم تخصيص اجل من عليها المفروضة بااللتزامات للوفاء الفرصة

 على مساعد مربي او/و التعليمي، المكتب عبء على الخاصة التربية معلم( المدرسي الدمج

 عبء على dote scuola الدراسية المالية المساهمة ، االقامة تكون حيث البلدية عبء

 مدير عاتق على سيكون ، " مساعد مربي " طلب على تصديق وجود حال في . ) المحافظة

 االقامة تكون حيث البلدية الى الوظيفي التشخيص ووثيقة المحضر من نسخة إرسال المدرسة

 االهالي؛ قبل من الموقعة االنتقال بطاقة باستخدام

 والمراهقين، األطفال نفس طب وحدة( المختص الخدمة مركز إلى المحضر من نسخة تسليم . 3

 أعد الذي )... االسري االرشاد مركز ، IRCCS العلمي الطابع ذات والرعاية العناية مركز

 . التقييم بطلب مصحوبة ، الوظيفي التشخيص وثيقة و الشهادة

 بحيث ، )المحضر نهاية في اليها ألمشار( التقييم صالحية انتهاء تاريخ من التاكد أيضا منكم ويطلب

 الحالة لمعرفة المختص الخدمة مركز به يقوم تحقيق على المناسب، الوقت في ، تتفقوا أن تستطيعون

 المحلية الصحية المؤسسة الى طلب لتقديم حاجة وجود حال في سويا والعمل ابنتكم/البنكم الصحية

ASST Papa Giovanni XXIII التقييم طلب تجديد اجل من . 

 

 . االحترام فائق بقبول تفضلوا
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