
ප්රාථමික පාසැල් මගින් පවත්වාගෙන යන ගිම්හානමධ්යස්ථානයන්ි 

ලියාපදිංචිවීම 2021 වර්ෂය 

 

ප්රාථමික පාසල්වල ගිම්හාන මධ්යස්ථාන යනු එළිමහන් ක්රීඩා පිටිගේ ක්රීඩා 

කරන, ක්රීඩා හා විගනෝදාත්මක කටයුතු සඳහා එළිමහන් අවකාශයන් 

සිත මධ්යස්ථාන ගේ. 

2021 වර්ෂය සඳහා ගිම්හාන මධ්යස්ථාන සඳහා ලියාපදිංචිය අන්තර්ජාලය 

හරහා සිදුකල යුතුය: 

www.comune.milano.it/estatebambini 

SPID1 උපකාගෙන් 

අගේල් 22 දින 12:00 සිට 2021 මැයි 3 දින 12:00 දක්වා (කාල සීමාවන් ඒ, 

බී, සී) 

මැයි 21 දින දහවල් 12 සිට 2021 මැයි 26 දින දහවල් 12 දක්වා (කාල 

සීමාවන් බී, සී) 

 

ක්රීඩා ක්රියාකාරකම් කාල පරිච්ගේද 3 ක් පුරා සිදු වන අතර, සෑම කාල 

පරිච්ගේදයක්ම දන 10 ක්ම පවතී: 

ජුනි 14 සිට 25 දක්වා (කාල සීමාව ඒ) 

ජුනි 28 සිට ජූලි 9 දක්වා (කාල සීමාව බී) 

ජූලි 12 සිට 23 දක්වා (කාල සීමාව සී) 

 

ඔබට ගමම කාල පරිච්ගේදයන් ගවන් කරවා ෙත හැකි ආකාරයන්: 

එක් කාල පරිච්ගේදයක් ,කාල පරිච්ගේද කිිපයක් අඛණ්ඩ ගනාවු ගහෝ 

සම්ූර්ණ කාලසීමාව සඳහා. 

 

මධ්යස්ථානයට භාර දිය යුතු ලල්ඛන: 

දරුවාගේ ගහෝ දැරියගේ ගසෞඛය කාඩ්පගත් ඡායා පිටපත 

ගදමේපියන්ගේ හැඳුනුම් ගල්ඛනගේ ඡායා පිටපත (ගහෝ භාරකරුවන් ගහෝ 

කැපකරු රැකබලා ෙන්නන්) 

බාල වයස්කරුවන් සඳහා ගතාරතුරු පත්රිකාව - ලියාපදිංචි තහවුරු කිරීගම් 

අදයගර්දී විදුත් තැපෑගලන් යවන ලද ගදමාපියන්ගේ අවසරය. 

කාලසටහන් 

පහත සඳහන් ගේලාවන් සමඟ ගස්වාවන් සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා 

ක්රියාත්මක ගේ: 

utente
Placed Image

utente
Placed Image



ගිම්හාන මධ්යස්ථාන ප්රාථමික පාසල්: 8:30 සිට 16:30 දක්වා 

ූර්ව ගිම්හාන මධ්යස්ථානය: 7:30 සිට 8:30 දක්වා 

පශ්චාත් ගිම්හාන මධ්යස්ථානය: සවස 4:30 සිට 6:00 දක්වා. 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE 2021 

 

I Centri Estivi delle Scuole Primarie sono centri organizzati presso le sedi 
scolastiche dotate di spazi all'aperto per attività ludiche, sportive e di 
intrattenimento. 

▪ Per l'anno 2021, le iscrizioni ai Centri Estivi saranno  on line su:  

www.comune.milano.it/estatebambini   

tramite utenza SPID1 

• Dalle ore 12:00 del 22 aprile alle ore 12:00 del 3 

maggio 2021 (periodi A, B, C) 

• Dalle ore 12:00 del 21 maggio alle ore 12:00 del 26 
maggio 2021 (periodi B, C)  

Le attività si svolgono nell'arco di tre periodi, ciascuno della durata di 10 

giorni: 

dal 14 al 25 giugno (periodo A) 

dal 28 giugno al 9 luglio (periodo B) 

dal 12 al 23 luglio (periodo C) 

È possibile prenotare: 

per un solo periodo, per più periodi anche non consecutivi o per l’intera 

durata. 

Documenti da consegnare al centro: 

fotocopia della tessera sanitaria della bambina o del bambino 



fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori (o dei tutori o degli 

affidatari) 

scheda informativa minori – autorizzazione genitori inviata via e-mail in fase 

di conferma di avvenuta iscrizione. 

Orari 

I servizi sono attivi dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari: 

Centri Estivi Scuole primarie: dalle 8:30 alle 16:30 

Pre centro estivo: dalle 7:30 alle 8:30 

Post centro estivo: dalle 16:30 alle 18:00. 

2021للمدارس االبتدائية  التسجيل في المراكز الصيفية   

 

مساحات خارجية    المدارس التي تحتوي علىالمراكز الصيفية للمدارس االبتدائية هي مراكز منظمة في مباني 

 لألنشطة المرحة والرياضية والترفيهية. 

، ستكون التسجيالت في المراكز الصيفية عبر اإلنترنت على:  2021لعام   

www.comune.milano.it/estatebambini 

)الفترات أ ، ب ، ج(  2021مايو  3يوم  12:00أبريل إلى الساعة  22يوم    12:00• من الساعة    

    ب،ج(  )الفترات  2021مايو  26ظهًرا في  12مايو إلى الساعة  21ظهًرا في   12• من الساعة  

أيام:  10ثالث فترات ، تستغرق كل منها  تتم األنشطة على مدار   

يونيو )الفترة أ(   25إلى  14من   

يوليو )الفترة ب(  9يونيو إلى   28من   

ج( يوليو )الفترة   23إلى  12من   

 من الممكن حجز: 

 لفترة واحدة ، لعدة فترات ، حتى وإن لم تكن متتالية ، أو لكامل المدة. 

 المستندات المطلوب تسليمها للمركز: 

 صورة من البطاقة الصحية للطفل أو الطفل 

 نسخة من وثيقة هوية الوالدين )أو األوصياء أو مقدمي الرعاية( 

الوالدين عن طريق البريد اإللكتروني أثناء مرحلة   تصريح يتم إرسال   -  ورقة تحتوي على معلومات للقاصرين 

 تأكيد التسجيل. 

 الجداول الزمنية 

جمعة ، في األوقات التالية: من االثنين إلى ال متاحة الخدمات   



16:30حتى الساعة  8:30المدارس االبتدائية: من الساعة  - المراكز الصيفية   

8:30حتي  7:30: الخدمة مركز ما قبل   

مساًء.  6:00عصراً حتى الساعة   4:30: من الساعة الخدمة مركز ما بعد   

 


