Biroul de integrare studenți străini
Oficiul de Securitate urbană

Școala de vară de italiană 2021
(ediția 13)
Dragi părinți, și în acest an municipalitatea din Ferrara, Asociația Viale K o.d.V. Și cooperativa il Germoglio,
în colaborare cu Istituto Comprensivo Govoni și alți subiecți ai teritoriului, organizează Școala italiană de
Vară care oferă cursuri și ateliere destinate copiilor și tinerilor de origine străină de la 6 la 18 ani recent
sosit în Italia care au nevoie să își actualizeze competențele lingvistice și de un ajutor pentru a obține un
succes școlar mai mare.
În broșura atașată puteți vedea zilele și orele, în funcție de comenzile școlii.
n urma urgenței, activitățile Școlii de Vară din Italia 2021 vor adopta reglementările și protocoalele de
sănătate actuale, iar grupurile vor fi compuse din până la 15 de elevi. În cazul în care numărul de aplicații
depășește numărul capacităților de primire, se va acorda prioritate copiilor și tinerilor cu mai puține
cunoștințe de limbă italiană, evaluați corespunzător.
Este necesar ca elevii primari să fi participat deja la acest eveniment cel puțin primul an de școală din
țara lor Origine sau în Italia și, prin urmare, ca să știedeja a citi și scrie.
Anul acesta va fi activat din nou pentru un curs de italiană Mamele elevilor care vor fi înscriși în vară Școala
de vară. Putem găzdui un număr maxim de 20 mame care, dacă doresc, își pot aduce și copii mai mici (de la
0 la 6 ani). Vom garanta un serviciu de babysitting. IÎn anexă veți găsi, de asemenea, informații despre acest
curs pentru mame
ÎNSCRIERILE la Școala de Vară din Italia și la curs Pentru mame vor fi acceptate din 31 mai până în iunie
11 Școala “C. Govoni” in via Fortezza 20 >in zilele și orele următoare



Luni, miercuri și vineri: de la 9.00 la 12.00
Marți și joi: de la 15.00 la 18.00

TAXA DE CURS: Pentru înscrierea fiecărui student la Școala de Vară contribuția euro pentru achiziționarea
de materiale didactice (cărți, fotocopii, articole de papetărie) și pentru asigurare.
Pentru cursul italian al mamelor va fi cerut o contribuție de 10 euro..
INFORMAȚII: Pentru orice informații, puteți contacta următoarele numere:




Biroul Elevilor din străinătate:: tel. 0532-752486 sau la celular 333 6445132
(de la 9.00 la 13.00, de luni până vineri și de la 14.30 la 17.00 marți și joi)
Alessia Milazzo (Associazione Viale K) tel. : 380 1579482

