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خدمة وجبات االكل المدرسي :رسالة مفتوحة الى العائالت القاطنة بليمبياتي.
أعزائيالمواطنين االولياء،
ارتأيت انه من الضروري إشراككم في الوضعية التي اصبحت و لألسف جد صعبة 1550،من بين  2.200ال يؤدون مصاريف الوجبات
المدرسية الخاصة بأطفالھم.من بين المتماطلين ھناك فعال من يوجد في وضعية صعبة و ال يستطيع تحمل ھذه المصاريف في حين أن ھناك
فئة بإمكانھا دفع ھذه المستحقات و تتھاون عليھا مما أثر سلبا على ميزانية الدائرة متسببين في ديون عليھا تناھز  242.000يورو !
في اعتقادي ھذه الوجبات ال تشكل فقط حاجيات غذائية و لكنھا و باألحرى تلعب دورا مھما في نمو أطفالنا و في تبادلھم التجارب خارج
فاعات الدرس.
لكل ھذا ،فأنا في كامل استعدادي معية االدارة البلدية اعطاء الفرصة لھؤالء األطفال لإلستفادة الكاملة من ھذه األولوية و لكن من الضروري
إرادة األولياء أيضا و تحملھم مسؤولية آداء ما عليھم من الواجبات المتراكمة عليھم في إطار المساعدة على ضمان مثل ھذه الحقوق.
لكل ھذه االسباب ،وبعد الحث على األولياء بشتى وسائل االتصال )مكالمات ھاتفية ،رسائل قصيرة (.....دون أي جدوى في إقناعھم بأداء ما
عليھم )دون إعطاء أي أعذار مقنعة( ،قررنا و بطريقة مستعجلة إطراء تغييرات جوھرية بخصوص طريقة التزويد بخدمة الوجبات
المدرسية.

االستفادة من الخدمة تتطلب طريقة الدفع المسبق تتطلب وجوب الدفع المسبق للوجبات حتى تكون البطاقة معبأةباستمرار.
التنظيم الجديد لھذه السنة الدراسية يتوخى:
من كان رصيده سلبي الى حد  250يورو ،يجب عليه ان يسدد دينه في دفعة واحدة و يشحن الرصيدخالل و ليس بعد  30أبريل 2018
·من كان رصيده السلبي يفوق  250يورو يمكنه التسديد خالل  30أبريل أو اختيار تقسيم المبلغ المستحق على قسطين  ،أولھما خالل 30
ابريل و الثاني خالل  26ماي
في حالة اختيار تقسيط الدين يتوجب التوجه شخصيا الى مكتب الخدمات التربوية و تقديم للطلب خالل و ليس بعد  18ايريل  .2018المكتب
مفتوح من االثنين الى الجمعة من  9.00إلى  12.00االثنين و األربعاء ، 16.45االثنين و األربعاء 16.45الى 18.00
طريقة التعبئة ستبقى كالمعتاد :
لدى الشباك الوحيد للمواطن" بونتوليمبياتي" شارع مونتي بيانكو .2
“punto limbiate" Via Monte Bianco 2
االثنين و األربعاء من  9.00الى  – 19.00الثالثاء و الخميس من  9.00الى  – 13.00الجمعة و السبت من  9.00الى ) 12.00فقط لألداء
بواسطة البطاقة البنكية(
لدى اي نقطة تعبئة معتمدة ) الالئحة متوفرة على موقع االنترنيت لبلدية ليمبياتي .على الصفحة المخصصة للوجبات المدرسية داخل خدمات
مباشرة(
www.comune.limbiate.mb.it
ابتداء من  2ماي من لم يقم بتسديد) كل الدين او الدفعة االولى( لن يكون له الحق في الحصول على الوجبة.
التالميذ الذين ليس لھم الحق في الوجبة يتوجب عليھم التوجه الى االدارة المدرسية قصد طلب رخصة المغادرة خالل وقت االكل.
اريد التذكير بأن العائالت التي يتعذر عليھا تسوية الوضعية ألسباب مادية يمكن لھا تقديم طلب لالستفادة و الحصول على الوجبة لدى
مكتب الخدمات االجتماعية لبلدية .
مع كامل االحترام و التقدير
 Il sindacoالعمدة
 Antonio Romeoانطونيو روميو

