
MENYRA E REGJISTRIMIT PER QENDRAT VERORE

Kontributet për frekuentimin e Qendrave Verore

Nga data 11 mars deri më 9 prill 2019 ishte e mundur të paraqitej aplikimi për të frekuentuar me 
tarifë të reduktuar në qendrat verore të akredituara, të cilat do t'i bashkohen projektit "Projekti 
për bilancin e punës dhe të jetës" - DGR 225/2019, publikuar në Njoftimin Publik.

Regjistrimi për Qendrat Verore

Prej të mërkurës 8 maj do të mund të regjistroheni në 63 qendrat verore të verës të menaxhuara 
nga 25 menaxherë në bashkëpunim me Institucionin e Arsimit Shkollor "Giovanni Sedioli" të 
Bashkisë së Bolonjës.

Për verën 2019 familjet do të jenë në gjendje të zgjedhin midis mundësive të ndryshme për 
grupmoshat në vijim:
• 3-6 vjet - 24 qendra
• 6-11 vjet - 24 qendra
• 11-14 vjet - 4 qendra
• grupet e tjera të moshës ndërmjet 3-14 vjet - 11 qendra

Lista e kampeve verore 2019

Hyrja në qendrat verore është e lidhur me moshën e fëmijëve dhe shkollimin e tyre, për 
shembull, qendrat 3-6 vjeçare janë të rezervuara për fëmijët që tashmë janë duke ndjekur 
kopshtin ose jane një pjesë e nje grupi primavera( te lindur në vitin 2016). Për të lejuar një 
planifikim të saktë të shërbimeve, regjistrimet në qendrat e verës do të duhet të kryhen brenda të 
premtes 7 qershor. Duhet të theksohet se ky term ka të bëjë edhe me regjistrimet që kërkojnë 
kontribute / shërbime shtesë nga Bashkia

Dy metoda të regjistrimit janë të mundshme:

- drejtpërdrejt në piken e koordinimit te organizatës që organizon qendrën verore që ju intereson, 
ku mund të shkoni me kartën e identitetit dhe kodin fiskal;

- nëpërmjet përdorimit te portalit të Shkollës On-Line të Bashkisë së Bolonjës (Scuole On Line 
del Comune di Bologna) duke hyrë në kredencialet FedERa / SPID (poshtë të gjitha informatat 
mbi regjistrimin FedERa/registrazione FedERa); në këtë rast është e mundur të regjistroheni në 
çdo qendër veror.

Organizata (shoqate, kooperative, etj)  do të vazhdojë me pranimet në qendrën e saj verore në 
baze te vendeve në dispozicion, sipas rendit kronologjik të paraqitjes së aplikacioneve, me 
përparësi për situata e fëmijëve me aftësi te kufizuara. Meqenëse caktimi i renditjes për 
regjistrimet do të bëhet çdo ditë nga punonjësit, këshillohet të mos pritet afati i fundit, i 7 
qershorit. Nuk formulohet asnjë renditje zyrtare. Pas afatit, në rast të vendeve ende të 

https://scuola.comune.bologna.it/portaleSISM2/servlet/AdapterHTTP?page=homePubblicaPage&NEW_SESSION=TRUE&TARGET=https%3A%2F%2Fscuola.comune.bologna.it%2FportaleSISM2%2Fservlet%2FAdapterHTTP%3Fpage%3DhomePubblicaPage%26NEW_SESSION%3DTRUE
https://scuola.comune.bologna.it/portaleSISM2/servlet/AdapterHTTP?page=homePubblicaPage&NEW_SESSION=TRUE&TARGET=https%3A%2F%2Fscuola.comune.bologna.it%2FportaleSISM2%2Fservlet%2FAdapterHTTP%3Fpage%3DhomePubblicaPage%26NEW_SESSION%3DTRUE
https://servizi.comune.bologna.it/registrati


disponueshme, Organizata mund të vlerësojë nëse do të pranojë regjistrime të mëtejshme.
Për informacion mbi regjistrimet, për çdo formë të zbritje çmimi, çmimin e shërbimeve 
plotësuese, heqjen dore nga vendete e prenotuara ne qendrat verore dhe metodat e rimbursimit, 
kontaktoni Organizatat në adresat qe gjeni në listën e qendrave verore.

Shkollat e Hapura 2019

Më poshtë është një listë e Instituteve Gjithëpërfshirëse (Istituti Comprensivi) që marrin pjesë në 
projektin "2019 Shkollat e Hapura" për grupmoshat 11-14 vjeçare. Që të regjistroheni, ju duhet 
të kontaktoni drejtpërdrejt me Sekretarin e Shkollës Gjithëpërfshirëse.
Qytetarët që kanë aplikuar për kontribute do të marrin një komunikim me rezultatin e kërkesës, 
në ditët e para të majit. Për ata që kanë të drejtën e kontributit, komunikimi do të tregojë 
gjithashtu mënyrën se si të përdoret ky kontribut.

Lista e shkollave të hapura

Info
Për informacione të mëtejshme mbi aplikimet për kontribute dhe regjistrim për qendrat verore, ju 
mund të kontaktoni IES duke shkruar në adresën: iesestate@comune.bologna.it ose duke 
telefonuar 051/2196200 nga e hëna deri të premten 9.30-13.00; E martë dhe e enjte edhe 14.30-
17.30.
Për të marrë të gjithë informacionin rreth mundësive që ofrohen për fëmijët dhe adoleshentët 0-
18 vjeç, mund të regjistroheni në shërbimin e buletinit (newsletter) i cili aktivizohet ditët e para 
të të gjitha muajve të shkollës, ose të bashkoheni me ne në kanalin: Telegram@scuolabologna

mailto:iesestate@comune.bologna.it

