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نظ ام ال دفع )تس ديد الحس اب( المتعل ق بالخ دمات المدرس ية ال ذي تس تخدمه بلدي ة ك امبي بيزانس يو يس مح ،ع بر تقني ات معلوماتي ة،
بالشراف على الخدمات المذكورة أعله ومراقبة الدفوعات وإخبار العائلت في حينه.
الرمز PAN
لكل تلميذ مسجل في الخدمة يتم منحه رمز شخصي للتعريف )الرم ز  ،(PANبحي ث ترتب ط ب ه جمي ع بيان اته الشخص ية )المدرس ة ال تي
يتردد عليها ،المبلغ الواجب دفعه ،العفاء المحتمل بناء على  ،ISEEنوعية خدمة النقل المدرسي(.
عندما يتم منح التلميذ رمز  PANفهو ل يتغير ويبقى نفسه إلى غاية إنهاء السلك الدراسي.
كيف يتم الدفع؟
يجـب دفع ثمن خدمات المطعم )المقصف( والنقل المدرسي وفقا للتعريفة المحددة وال عمعلن عنها سنويا من قبل إدارة البلدية.
طرق وإجراءات الدفع متوفرة ويتم تحديثها عل ى الموق ع اللك تروني لبلدي ة ك امبي بيزانس يو عل ى الص فحة المخصص ة ل ذلك .يمك ن
الوصول إليها في أسفل الصفحة الرئيسية للموقع من خلل النقر على  =) Pagamento Servizi Mensa, Scuolabus e Nidoدفع ثمن
خدمات المطعم والنقل المدرسي والحضانة(.
من خلل رمز  ،PANيتم التعرف على الطفل بشكل دقيق مما يجعل مختلف إجراءات الدفع آمنة ،ومع ذلك ،ننصح بالتحقق ،ف ي نهاي ة
عمليات التعبئة ،من صحة رمز  PANالذي تم إدخاله والمبلغ المدفوع واحتمال رصيد متبقي ،مع الحتفاظ بعناية
بالمطبوع الذي يععـتبرر بالنسبة للوالدين وثيقة تثبت القيام بالدفع.
كم يكلف؟
المطعم المدرسي )مقصف(:
يتم احتساب )اقتطاع( تكلفة الخدمة يوميا بعد التأكد من حضور التلميذ.
وفقا ا للش روط والط رق المح ددة س نويا م ن قبب ل الدارة بن اء عل ى  ،ISEEم ن الممك ن تق ديم طل ب م دة ص لحيته س نة للس تفادة م ن
التخفيض في المبلغ المستحق وفقا للجدول:
قيمة ISEE
" ISEEجديد" وفقاا لمرسوم
رئيس مجلس الوزراء رقم
159/13

أكثر من 40.000,00

تعريفة
)الثمن(

ملحظات

يج ب تق ديم الطل ب فق ط إذا كن ت
ترغ ب ف ي الس تفادة م ن تخفي ض
€ 5,00
بنس بة  %10للطف ل الث اني و 20
 %من الثالث فأكثر

 € 4,80 40.000,00 - 35.000,01تخفي ض إض افي بنس بة %10
 € 4,40 35.000,00 - 30.000,01للطف ل الث اني و  %20م ن الث الث
 € 4,20 30.000,00 - 25.000,01فأكثر
€ 3,80 25.000,00 - 20.000,01

/

قيمة ISEE
" ISEEجديد" وفقاا لمرسوم
رئيس مجلس الوزراء رقم
159/13

تعريفة
)الثمن(

ملحظات

€ 3,30 20.000,00 - 16.000,01

/

€ 2,80 16.000,00 - 13.000,01

/

€ 2,30 13.000,00 - 10.000,01

/

10.000,00 - 8.000,01

€ 1,80

/

8.000,00 - 6.000,01

€ 1,30

/

6.000,00 - 4.000,01

€ 0,88

/

4.000,00 - 2.000,01

€ 0,80

/

2.000,00 - 0

€ 0,60

/

التسهيلت المشار إليها في الجدول أعله تخص التلميذ المقيمين في بلدية كامبي بيزانسيو ويترددون على مدارس الطفولة والم دارس
الولية الموجودة داخل الجماعة ،ومدرسة الطفولة "سانت أنجيلو أ ليكوري" ،والمدرسة البتدائية "دون ميلني" ومدرسة الطفولة " عكلوودي"
التي تتواجد بجماعة سينيا )بالنسبة للطفال المقيمين بجماعة سينيا وفقاا لما تنص عليه التفاقيات الحالية الموقعة مع هذه المؤسسة(
يمكن لغير المقيمين الستفادة من التسهيلت شريطة أن يكون التلميذ مقيما ا وقت دخوله الول إلى إحدى الس لك الدراس ية )الطفول ة
أو الولية( وهذا فقط حتى نهاية السلك الذي تم بدؤه.
في حالة وجود اختللت فيما يتعلق بالقتطاعات ،يمكن للب وين تق ديم طل ب للتحق ق م ن ذل ك ع بر الف اكس  055.8959322أو ع ن
طريق البريد اللكتروني )  (pagamenti.pi@comune.campi-bisenzio.fi.itأو مباشرة بمكتب المخصص لذلك على نموذج خ اص خلل
مدة ل تتجاوز الشهر الموالي لنهاية السنة الدراسية.

النقل المدرسي:
مدرسة
الطفولة
الولية )إبتدائية(
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المبلغ الشهري لرحلة واحدة
€ 16
€ 16

المبلغ الشهري لرحلة مزدوجة
€ 24
€ 24

مدارس الطفولة )المومة سابقا(

المساهمة السنوية € 232,00
رحلة مزدوجة )ذهاب وإياب(
القسط الول قدره  9 + € 16أقساط € 24 ،لكل قسط
انتباه :القسط الول والثاني ينتهي أجل دفعهما  10أكتوبر )أي ما مجموعه  (€ 40القسط الخير المستحق أجل دفعه ينتهي  10يونيو
المساهمة السنوية € 160,00

رحلة واحدة )ذهاب أو إياب(
 10أقساط € 16 ،لكل قسط
انتباه :القسط الول والثاني ينتهي أجل دفعهما  10أكتوبر )أي ما مجموعه  (€ 32القسط الخير المستحق أجل دفعه ينتهي  10يونيو


المدارس الولية )البتدائية سابقا(
المساهمة السنوية € 216,00

رحلة مزدوجة )ذهاب وإياب(
 9أقساط € 24 ،لكل قسط
انتباه :القسط الول والثاني ينتهي أجل دفعهما  10أكتوبر )أي ما مجموعه  (€ 48القسط الخير المستحق أجل دفعه ينتهي  10ماي
المساهمة السنوية € 144,00

رحلة واحدة )ذهاب أو إياب(
 9أقساط € 16 ،لكل قسط
انتباه :القسط الول والثاني ينتهي أجل دفعهما  10أكتوبر )أي ما مجموعه  (€ 32القسط الخير المستحق أجل دفعه ينتهي  10ماي
كيف يمكن معرفة وضعية الدفوعات )الداءات(؟
يمك ن للوال دين التحق ق ،مباش رة وف ي أي وق ت ،م ن حس اب أبن ائهم ع ن طري ق ال دخول إل ى الموق ع اللك تروني للبلدي ة )
 ،(www.comune.campi-bisenzio.fi.itحيث يوجد الرابط المؤدي إلى بوابة الباء.
ع ن طري ق كتاب ة بيان ات العتم اد الشخص ي لل دخول )اس م المس تخدم وكلم ة الم رور ـ  Usernameو  ،(passwordبع د التس جيل
بالبيانات الشخصية لحد البوين الذي قام بالتسجيل للستفاة من الخدمة ،يمكن التحقق من وضعية الداءات والرصيد المتبقي.
متى يتم الدفع؟
المطعم المدرسي )المقصف(  :القتطاع يتم يوميا بعد التحقق م ن الحض ور .يج ب أن يك ون رص يد اعتم اد الحس اب الشخص ي للطف ل/ة
لهذه الخدمة يعادل أو يفوق قيمة تكلفة الوجبة المستحقة.
النـقــل  :سيتم اقتطاع )تحصيل( القسط الول والثاني للمدارس بجميع مستوياتها بتاريخ  ،2019/10/10بعد ذلك العاشر ) (10من ك ل
شهر .يجب أن يكون رصيد اعتماد الحساب الشخصي للطفل/ة لهذه الخدمة يعادل أو يفوق المبلغ المستحق بتاريخ التحصيل.
يتوقع النظام إمكانية تأدية المبلغ دفعة واحدة أو بعدة تعبئات جزئية للحساب.
ماذا لو لم يتم الدفع أو تم في وقت متأخر؟
يقوم النظام أوتوماتيكيا بتحديث وضعية حساب كل تلميذ ،مما يتيح التحقق في حينه من الداءات والتحصيلت والرصيد المالي ،إيج ابي
أو سلبي.
إذا أظهر النظام أن الرصيد غير كاف لدفع مستحقات الخ دمات المدرس ية ال تي يت م الس تفادة منه ا ،س يتم بع ث رس الة نص ية قص يرة )
 (SMSبشكل دوري إل ى اله اتف المحم ول )أو ع ن طري ق البري د اللك تروني( ،ح تى يتمك ن الب اء م ن إج راء التع بئة بط رق ال دفع ال تي س بق
وصفها.
إذا لم يقم الباء بتسوية الوضعية ،سترسل البلدية خطاب تذكير ،مع التحذير بأنه ف ي حال ة التقص ير ،س يتم تعلي ق الخ دمات ال تي يس تفيد
منها التلميذ وسيتم البدء في الجراءات القانونية لسترداد المبالغ المستحقة بالقوة مع الضافة إليها النفقات والفوائد.

