
 قوانين للمشاركين

  في دروس تعلم اللغة اإليطالية لألجانب

ساعة(60مة من طرف وكالة التشغيل )ظالمن  

 

 من بإمكانه المشاركة ؟

 ،"ترينتو" بإقليم التشغيل وكاالت في والمسجلين  اإليطالية، اللغة في ضعيف مستوى ذوي العمل، عن العاطلين األجانب لألشخاص موجهة الدروس

ترينتو" إقليم في مقرها شركات من العمل من الموقوفين العمال أو ". 

  .يجب التوفر على الشروط سواء في وقت التسجيل و وقت بدء الدروس

 

  كيفية التسجيل

  .التسجيل يتم بعد أخذ لقاء  مع أحد المكلفين في مركز التشغيل

المكلفينيذكر أن في بعض مراكز التشغيل، من الضروري أخذ موعد من أجل لقاء  .  

 

  تنظيم الدروس

بجميع األشخاص المشاركين في الدروس، عن طريق الهاتف أو عن طريق رسائل قصيرة، من طرف الوكالة المكلفة من أجل أخذ  االتصالسيتم 

  .موعد لتقييم المستوى المعرفي للغة اإليطالية و تشكيل مجموعات متجانسة

وف تتصل عن طريق الهاتف أو عبر رسالة قصيرة باألشخاص من أجل إخبارهم بتاريخ بدء الدروسبعد المقابلة، الوكالة المكلفة بالتدريس س .  

  .لذلك، فمن المهم ترك رقم هاتف صحيح و شغال

ساعة من "البحت عن وظيفة ". و تتضمن الدورة  20ساعة من اللغة اإليطالية لألجانب و  40ساعة، مقسمة إلى  60الدورة الدراسية تتكون من 

ساعات كحد أقصى في اليوم 4روس من د .  

ببطاقة التعريف الشخصية سارية المفعول مرفقامن أجل الولوج إلى القسم في أول يوم من الدورة الدراسية، من الضروري الحضور  .  

 

 تسجيل الحضور في ملف الغياب

هو الوثيقة الرسمية التي يطلب من الطالب أن يوقع فيها يتم حساب عدد ساعات الحضور عن طريق التوقيعات المسجلة في "ملف الغياب "، الذي 

 .بشكل واضح و مقروء في الصباح و المساء  )في حالة وجود دروس مسائية (

  .من ضبط في حالة غش أو تزوير التوقيعات سيتم اإلبالغ عنه لدى السلطات المعنية



النزاهة الكاملة في التوقيع. سيتم تسجيل أي حالة تأخير او خروج مبكر من الدروس، بالحضور في الموعد المحدد و  االلتزامتشير أيضا إلى أهمية 

  .مما سيؤدي إلى تقليل نسبة ساعات الحضور

 

  وسائل النقل العمومي

 اإلقامة مقر إلى و نم مجاني بشكل سيتم ترينتو بإقليم(  القطارات أو الحافالت سواء) العمومي النقل وسائل استخدام العمل، عن العاطلين للمشاركين

 طلب استمارة مأل الواجب من مجانا، العمومية النقل وسائل من لالستفادة. دراسية حصص فيها المقرر األيام في فقط الدراسة، مقر إلى و من -

 واحد أسبوع تعريفية شخصية بطاقة و شخصية بصورة أيضا مرفقا ،" النقل ترينتو"ل التذاكر حجز مكاتب لذى العاطلين شهادة و" الذكية البطاقة"

 .قبل الدورة الدراسية

  .سيتم بذلك التحقق من المعلومات

ين التكلف نشير أيضا أن التنقالت التي تتم قبل الحصول على بطاقة النقل  ) على سبيل المثال،  إلجراء المقابالت األولية (، هي من شأن المستخدم

  .بها

 

  االلتزام بالحضور

 الدراسية الشهادة نيل أجل من و ، 150/2015 القانون في عليه منصوص هو كما  الشخصية الخدمة ميثاق في عليها الملتزم الشروط أداء أجل من

األقل على الدراسية الساعات من %80 إلى الحضور الالزم فمن .  

 

 عدم إحترام الحد األدنى للحضور

يهاالمستفيدين من الدعم الوطني و الملتزمين بالشروط المنصوص عل  "Con Obbligo Di Condizionalità" 

في حالة عدم الحضور أو عدم الوصول إلى الحد األدنى من الساعات الضرورية و بدون مبرر، ستطبق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم 

و المتضمنة في ميثاق الخدمة الشخصية 150/2015التشريعي رقم    

 : ينص ذلك على وجه الخصوص إلى

من الدورة الدراسية االنسحابالدفعة من الدعم المنصوص عليه، في حالة عدم الحضور أو  اقتطاع   

من الدورة الدراسية للمرة  االنسحابالمنصوص عليه، و فقدان الحق من وضعية البطالة، في حالة عدم الحضور أو  الدعمفقدان الحق في تلقي 

  الثانية

 

من وضعية البطالة قبل مرور شهرين على األقل  )  لالستفادةفإنه من غير الممكن التسجيل مرة أخرى نذكر أنه في حالة فقدان وضعية البطالة، 

(150/2015من القانون  9، الفقرة 21المادة    

 

 

 



 " Con Obbligo Di Condizionalità" المستفيدين و الغير مستفيدين من الدعم اإلقليمي، الملتزمين بالشروط المنصوص عليها

 

من  في حالة عدم الحضور أو عدم تحقيق الحق األدنى من الساعات الدراسية و بدون مبرر وجيه، سيتم اإلبالغ عن األسماء إلى السلطات المختصة

اإلجراءات المناسبة  ) مثال : إيقاف الدعم ( اتخاذأجل   

 

 " Senza Obbligo Di Condizionalità " األشخاص الغير ملتزمين بالشروط المنصوص عليها

 

في حالة عدم الحضور أو عدم تخقيق الحد األدنى من الساعات الدراسية و بدون مبرر وجيه، ال يمكن لألشخاص المعنيين االستفادة من خدمات 

  .وكالة الشغل لمدة شهرين كحد أدنى أو 6 أشهر كحد أقصى

  

  .مبررات مقبولة لعدم احترام الحد األدنى للحضور إلى الساعات الدراسية

، العمل المصحوب بوثيقة. لمقبو مبررعتبر ي  

 تعتبر مبررات مقبولة أيضا

  -المرض

سنوات 3البالغ من العمر أقل من  االبنمرض  - 

 -الحاجة إلى تقديم المساعدة الضرورية ألحد أفراد العائلة

  -أسباب طارئة خارجة عن اإلرادة

أيام من وقوع الحدث 5إلى مركز الشغل خالل  ويجب تقديمهايجب أن تكون مصحوبة بالوثائق المناسبة،   

 طريق عن الدراسية الساعات الى الحضور من األدنى الحد تحقيق عدم بتبرير والذين قاموا عليها المنصوص للشروط يخضعون الذين األشخاص

جديد دراسي برنامج في إدراجهم سيتم أعاله، المعلن الطوق  

 

طرد من الدورة الدراسية، كل األشخاص الغير لوكالة الشغل و/أو الهيئات التعليمية، لديها الحق 

من مزاولة األنشطة بشكل عادي والذين يمنعون، للسياق الدراسيالملتزمين بالسلوك المالزم  .  

800264760بالرقم  االتصالللمزيد من المعلومات يرجى   

16:00إلى  14:30من  وأيام الخميس 8:30 - 13:00من اإلثنين إلى الجمعة   

 قوانين للمشاركين

  في دروس تعلم اللغة اإليطالية لألجانب

ساعة(60المنضمة من طرف وكالة التشغيل )  


