ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "VIA GIACOSA" SCUOLA
DELL'INFANZIA sa pamamagitan ng Pontano 43 / via Mosso - 20127 Milano SCUOLA
PRIMARIA "CASA del SOLE" sa pamamagitan ng Giacosa 46 - 20127 Milano SCUOLA
PRIMARIA "V. RUSSO - E. PIMENTEL" Russo 27 - 20127 Milano SCUOLA SECONDARIA sa
1 ° grado "CASA del SOLE" sa pamamagitan ng Giacosa 46 - 20127 Milano SCUOLA
SECONDARIA sa 1 ° grado "G. RINALDI" sa pamamagitan ng Russo 23 - 20127 Milano Codice
univoco UF6I7B CF 80125690158 cod. MIIC8DD005 - Tel. 02 / 884.41581-41583-65925 - Fax:
02/2892800 email: miic8dd005@istruzione.it miic8dd005@pec.istruzione.it sito www.icgiacosa.gov.it
Komunikasyon no. 71 Milán, ika-8 ng Enero 2018
Para sa mga magulang ng mga bata na pumapasok sa unang kurso ng Nursery, Primary / Secondary
Schools ng 1st Grade
Re: School Registration para sa Paaralan Taon 2018/19
Ang pagrerehistro para sa anumang uri ng paaralan ay maaaring isagawa mula 08:00 am ng
16/01/2018 hanggang 08:00 p.m. ng 06/02/2018.
Para sa Primary at Pangalawang Paaralan ng Unang Grado, ang pagrerehistro ay maaaring gawin
nang eksklusibo online. Ang mga miyembro ng pamilya ay maaaring magsimula ng bahagi ng
registration sa pag-register ng portal
(www.iscrizioni.istruzione.it) simula 09:00 a.m. sa Lunes ng 09/01/2018.
Upang magsagawa ng mga rehistro, dapat kang magkaroon ng mga sumusunod na dokumento na
magagamit:
▪ Isang personal na e-mail address;
▪ Ang dokumentong pagkakakilanlan ng magulang na gumagawa ng pag-register
▪ Kodigo sa pagkakakilanlan ng buwis ng parehong mga magulang;
▪ Kodigo sa pagkakakilanlan ng Student o Student Tax;
▪ Ang Machanographic Code of the College kung saan nais mong gawin ang pagrehistro;
o Primaria Casa del Sole: MIEE8DD017
o Primaria Russo: MIEE8DD028
o Secondaria I grado casa del Sole / Rinaldi: MIMM8DD016
o Primaria Casa del Sole: MIEE8DD017
o Primaria Russo: MIEE8DD028
o Secondaria I grado casa del Sole / Rinaldi: MIMM8DD016
Sa kaso ng pangangailangan, maaari kang suportahan ng mga tauhan ng paaralan, kumuha lng ng
appointment sa sumusunod na numero ng telepono: 02 88441578
Ang pagbubukas ng opisina ng sekretarya ay maaaring rin tingnan sa sitong
ito https://icgiacosa.gov.it/segreteria/urp/). Sa Sabado Enero 20 mula 09.00 ng umaga hanggang
alas 12 ng umaga - Sa Sabado Enero 27 mula 09.00 ng umaga hanggang 12.00 ng umaga - Sa
Sabado ng ika-3 ng Pebrero mula ika-9 ng umaga hanggang alas-12 ng umaga
Mas makakabuting magparehistro ng maaga at hindi sa huling araw ng nakatakdang rehistruhan.
Para sa mga magulang ng mga batang babae at lalaki na gustong magrehistro ng kanilang anak sa
Via Pontano Nursery School, ang mga form ay maaring makita sa sito ng

Paaralan https://icgiacosa.gov.it/ o sa mga Kalihim sa Via Giacosa 46, sa parehong oras na
binanggit na nakalagay sa itaas, mula 09/01/2018. Para sa lahat ng bagong rehistradong mga Magaaral / Mag-aaral sa IC Giacosa, ayon sa Batas 119/2017 at ang mga tagapagpahiwatig sa
pagpapatakbo at ang magkakasunod na circular, isang pahayag o dokumentasyon na nagpapatunay
na ang pagsunod sa ang mga obligasyon sa bakuna ay dapat isumite.
Kung hindi makakapagsumite ng ang nasabing dokumentasyon, ang frequency ng lahat ng
aktibidad ay hindi pahihintulutan.(ito ay para lamang sa nursery)
Ang mga magulang at dapat punan ang mga online na form,at dapat ilagay ang numero ng telepono
ng parehong mga magulang at / o posibleng tutors.
The School Director
Prof. Francesco Muraro
Autograph signature replaced by printing
pursuant Art. 3, c. 2, Legislative Decree No. 39/1993

