
 

Centri Estivi Scuole Primarie: iscrizioni e 

pagamenti 
I Centri Estivi delle Scuole Primarie sono centri di vacanza diurni, organizzati 

presso le sedi scolastiche dotate di spazi all'aperto per attività ludiche, sportive e di 

intrattenimento. 

la compilazione dell'iscrizione on line a disposizione nella sezione del sito del 
Comune dedicata con autenticazione tramite SPID3Per l'anno 2022, le iscrizioni 

ai Centri Estivi saranno: 

▪ dalle ore 12:00 del 24 marzo alle ore 12:00 del 7 aprile per le 
prenotazioni ai periodi A, B e C 

▪ dalle ore 12:00 del 3 maggio alle ore 12:00 del 10 maggio per le 
prenotazioni ai periodi B e C. 

Le domande possono essere presentate per: 

▪ bambine e bambini che frequentano le Scuole Primarie di Milano 
nell'anno scolastico 2021/2022 

▪ bambine e bambini residenti a Milano che frequentano le Scuole Primarie 
dell'hinterland milanese nell'anno scolastico 2021/2022. 

Le attività si svolgono nell'arco di 3 periodi, ciascuno della durata di 10 giorni: 

▪ dal 13 al 24 giugno (periodo A) 

▪ dal 27 giugno all'8 luglio (periodo B) 

▪ dall'11 al 22 luglio (periodo C). 

È possibile prenotare: 

▪ per un solo periodo 

▪ per più periodi anche non consecutivi 
▪ per l’intera durata. 

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 

https://www.comune.milano.it/servizi/centri-estivi-scuole-primarie-iscrizioni-e-pagamenti
https://www.comune.milano.it/servizi/centri-estivi-scuole-primarie-iscrizioni-e-pagamenti
utente
Placed Image

utente
Placed Image



▪ Post centro estivo: dalle 16.30 alle 18.00 

 

 

 والدفع التسجيل: االبتدائية بالمدارس الصيفية المراكز ▪

ي االبتدائية للمدارس الصيفية المراكز ▪ ي تنظيمها نهاريةي،ييتم عطالت مراكز ه   
 ف 

ي  
فيهية لألنشطة خارجية مساحات ذوي المدرسة مبان   . والرياضية التر

 
▪ del sito  sezione la compilazione dell'iscrizione on line a disposizione nella

   del Comune 

  التسجيلياونالينيمنيموقعيالبلدية

 

ي التسجيالت ،يستكوني2022لعامي بالنسبة      
 :الصيفية المراكز ف 

 للحجزي أبريل 7 ليوم 12:00 الساعة إىل مارس 24 ليوم 12:00 الساعة من ♣ ▪
ي  
اتي  ف   C و B و A الفتر

ي مايو 3 يومي ظهًراي 12 الساعة من ♣ ▪  للحجز مايو 10 يوم ظهًرا 12 الساعة حتر
تي  ي  .C و B للفتر

 :لـ الطلبات تقديم يمكن ▪

ي االبتدائية المدارس إىل يذهبون الذين واألوالدي البنات ♣ ▪  
ي ميالنو ف   

 العام ف 
ي  2021/2022 الدراس 

ي المقيمي  ي والفتيان الفتيات ♣ ▪  
 االبتدائية المدارس إىل يذهبون الذين ميالنو ف 

ي  
ي بميالنو النائية المناطق ف   

ي العامي ف   .2021/2022 الدراس 

اتي،يكل 3 مدى عىل األنشطة تتم ▪  :أيام 10 منها فتر

ة) يونيو 24 إىل 13 من ♣ ▪  (أ الفتر

ةي) يوليو 8 إىل يونيو 27 من ♣ ▪  (ب الفتر

ة) يوليو 22 إىل 11 من ♣ ▪  .(C الفتر

 :حجز الممكن من ▪

ة ♣ ▪  فقطي واحدة لفتر

ات ♣ ▪  متتاليةي تكن لم وإن عديدة لفتر

 .المدة لكامل ♣ ▪

 والمواعيدي التوقيت ▪
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ي إىل االثني  ي من نشطة الخدمات ▪  
 :التالية األوقات الجمعةي،يف 

 16:30 الساعة إىل 8:30 الساعة من: االبتدائية الصيفية المراكز مدارس ▪

ي 7:30: النشاط قبل ما مركز ♣ ▪  
 8:30 حتر

ي النشاط بعدي ما ♣ ▪  
ي 16:30 الساعة من: الصيف   .18:00 حتر

 

 

ප්රාථමික පාසැල් නිවාඩු කාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති මධ්යස්ථානය:  ලියාපදිංචි කිරීමේ සහ මෙවීේ සිදු කරන ආකාරය.  

මමම මධ්යස්ථාන පිහිටුවා ඇත්මත්  නිවාඩු කාලය සඳහා වන අතර, එළිමහමේ මසල්ලේ කිරීමට, ක්රීඩා කිරීමට සහ 

විමනෝදාස්වාද ක්රියාකාරකේ සහිත පාසැල් පරිශ්රමේ සිංවිධ්ානය කර ඇත. 

මමම මධ්යස්ථානයට, 2022 වසර සඳහා ලියාපදිංචි  වීමට, SPID3 මාර්ෙමයේ comune di milano මවබ් අඩවියට පිවිසි 

නිවාඩු කාලය සඳහා පාසැලට ලියාපදිංචි වීම සිදු කළ හැක iscrizione centro estivo  

(https://www.comune.milano.it/servizi/centri-estivi-scuole-primarie-iscrizioni-e-pagamenti)  

 

● A, B සහ C කාලයට ලියාපදිංචි වීමට හැකි මවේමේ මාර්ු මස 24 දන 12.00 සිට අමේල් 7 දන 12.00 දක්වා 
වන අතර 

● B සහ C කාලයට පමණක් ලියාපදිංචි වීමට හැකි මවේමේ මැයි 3 දන 12.00 සිට මැයි 10 දන 12.00 දක්වා 

පමණි.  

 

2021/2022 පාසැල් වර්ෂමේ, මිලාමනෝ හි පදිංචි මහෝ මිලාමනෝ නෙරය අභ්යේතරමේ පදිංචි ප්රාථමික පාසැලට යන සිසු 

සිසුවියේ සඳහා මමයට අයදුේ කළ හැක.  

 

මධ්යස්ථානය පැවැත්මවන දන: 

● ජුනි 13 දන සිට 24 දන දක්වා 

              (A කාලසීමාව)  

●  ජුනි 27 දන සිට ජුලි 8 දක්වා  

              (B කාලසීමාව)  

● ජුලි 11 දන සිට 22 දන දක්වා 

              (C කාලසීමාව)  

මමම කාලසීමාවේ එකකට මහෝ මදකකට මහෝ ුනටම අයැදුේපත් ඉදරිපත් කිරීමට හැකිමේ.  

(අනුපිළිමවලක් මනාමැතිව කාලසීමාවේ මදකකට මහෝ අයදුේ කළ හැක.උදා. A කාලසීමාව සහ C කාලසීමාව)  

 

 

මමම මස්වාව සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පහත සඳහේ මවලාවේීදී පැවැත්මේ: 

● මප.ව 8.30 සිට ප.ව  16.30 දක්වා, සාමානය මස්වාව, 



 

● මප.ව 7.30 සිට මප.ව 8.30 දක්වා, (pre orario) සාමානය මස්වාවට මපර රැකියාවේහි නිරත වන මදමාපියේ 

මවනුමවේ.  

 

● ප.ව 16.30 සිට ප.ව 18 දක්වා, (post orario) සාමානය මස්වාවට පසු රැකියාවේහි නිරත වන මදමාපියේ 

මවනුමවේ.  
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