
Dote Scuola Materiale didattico 2022-2023 

Domande aperte dalle ore 12.00 del 7 giugno 2022 alle ore 12.00 12 luglio sulla piattaforma 

regionale Bandi online. 

Voucher da 200 a 500 euro per libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica; 

per studenti entro il 21° anno, residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione 

ordinaria (di istruzione o di istruzione e formazione professionale) presso scuole secondarie di I e 

II grado, statali o paritarie con ISEE non superiore a 15.748,78. 

La domanda può essere presentata solo online sulla piattaforma regionale Bandi Online, 

accedendo al sistema con le credenziali SPID 

Il contributo è accreditato sulla CNS o CRS previo inserimento del Codice Dote Scuola. Il Codice 

è inviato via e-maiI. I richiedenti ricevono lo stesso Codice Dote Scuola per tutti i figli beneficiari. E' 

quindi possibile acquistare prodotti ammessi al contributo fino al raggiungimento della dote totale. 

Informazioni al pubblico 

Regione Lombardia/Ufficio Istruzione e diritto allo studio 

E-mail: dotescuola@regione.lombardia.it 

telefono: 02 6765.0090 (lunedì - giovedì ore 9.30 - 12.30 e 14.30 - 16.30; venerdì ore 9.30 - 12.30) 

 

 

২০২২-২০২৩ সালের সু্কে বছলরর শিক্ষা উপকরলের জন্য আশথ িক সাহায্য ( Dote Scuola )।  

২০২২ সালের ৭ই জনু দুপুর ১২টা থেলে ১২ই জেুাই দুপুর ১২টা পর্ যন্ত আঞ্চলেে অনোইন প্লাটফলম য 

আলেদন েরা র্ালে।  

থোম্বারলদয়া প্রলদলে থরলসলেন্স আলে এমন ২১ েের েয়সী পর্ যন্ত লেক্ষােীরা র্ারা রাষ্ট্রীয় অেো সমমালনর  

সাধারণ েযেস্থাপনা থোলস য থসলেন্ডালর সু্কলের প্রেম এেং লিতীয় থেলে ( লেক্ষা ো েৃলিমূেে লেক্ষা এেং 

প্রলেক্ষণ ) েযেস্থায় ভলতয আলে এেং লনয়লমত থোলস য অংেেহণ েরলে এেং ইলজর ( ISEE )পলরমাণ 

১৫.৭৪৮,৭৮ ইউলরার থেেী নয় তালদর জনয ২০০ ইউলরা থেলে ৫০০ ইউলরা পর্ যন্ত ভাউচার প্রদান েরা হলে 

পাঠ্যপুস্তে, প্ররু্ক্তিগত সরঞ্জাম এেং লেক্ষার জনয সরঞ্জাম ইতযালদ ক্রয় েরার জনয ।  

আলেদনটট শুধুমাত্র আঞ্চলেে অনোইন প্লাটফলম যর মাধযলম েরা র্ালে, এেং স্পীে ( SPID ) োো 

আেেযেীয় ।  

সু্কলের জনয আলে যে সাহালর্যর ( Dote Scuola ) এেটট থোে নাম্বার প্রলেে েরালনার পর অে য CNS অেো 

CRS এ জমা হলে। ই-থমইলের মাধযলম থোে নাম্বার থদয়া হলে । আলেদনোরীরা তার পলরোলরর সে 

সন্তালনর জনয এেই থোে নাম্বার পালেন । োলজই সু্কলের জনয আলে যে সাহালর্যর ( Dote Scuola ) এই 

অলে যর পুলরাটা িারা অনুলমালদত সমস্ত পণয থেনা সম্ভেপর হলে । 

জনসাধারলণর োলে তেয  

থোম্বারলদয়া প্রলদে / লেক্ষা অলফস এেং অধযয়লনর অলধোলরর অলফস ।  

ই-থমইে : dotescuola@regione.lombardia.it 

থটলেলফান : 02 6765.0090 ( থসামোর  থেলে েৃহস্পলতোর সোে ৯.৩০ লমলনট থেলে দুপুর ১২.৩০ লমলনট 

পর্ যন্ত এেং দুপুর ২.৩০ লমলনট থেলে লেলেে ৪.৩০ লমলনট পর্ যন্ত ; শুক্রোর  সোে ৯.৩০ লমলনট থেলে দুপুর 

১২.৩০ লমলনট পর্ যন্ত ) 
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  Bandiيوليو على منصة   12ليوم    12.00إلى الساعة   2022يونيو   7ليوم  12.00الطلب مفتوح من الساعة 

 اإلقليمية عبر اإلنترنت. 

   21يورو للكتب المدرسية والمعدات التكنولوجية وأدوات مدرسية ؛ للطالب حتى عمر  500إلى   200ودائع قيمتها من 

في المدارس االعدادية  او الثانوية بانواعها والمدارس الخاصة السر مؤشر دخلها    ، المقيمين في لومباردية ، المسجلين 

ISEE   15،748.78ال يتجاوز . 

 

اإلقليمية ، من خالل الوصول إلى النظام باستخدام    Bandi Onlineيمكن تقديم الطلب عبر اإلنترنت فقط على منصة 

SPID 

 

. يتم إرسال الكود عبر البريد  Dote Scuolaإدخال كود  بعد  CRSأو  CNSيتم إضافة االعانة  إلى كارت 

اإللكتروني. يتلقى المتقدمون من االسر نفس الكود   لجميع االبناء المستفيدين. لذلك من الممكن شراء المنتجات المسموح  

 بها  من االعانة حتى الوصول إلى المبلغ االجمالي. 

 

 معلومات هامة: 

 التعليم والحق في الدراسة منطقة لومباردية / مكتب 

 dotescuola@regione.lombardia.it• البريد اإللكتروني: 

  -  9.30؛ الجمعة   16.30 -  14.30ومن   12.30  - 9.30الخميس  - )االثنين  6765.0090 02• الهاتف: 

12.30 ) 
 

 

 

 


