
පාසැල් වවුචර 

පෙළපෙොත්, තොක්ෂණික පෙවලම් සහ  අධය්යොෙන කටයුතු සදහො අවශය්ය අපනකුත් 

පෙවලම් මිලදී ගැනීෙට අවශය්පවන විය්දම් සදහො පෙෙ මුදලින් දොය්කත්වය්ක් ලැපේ. 

එය් 2021 මැයි 13 වන බ්රහස්ෙතින්දො දහවල් 12 ට විවෘත පේ. 

2021 ජුනි 15 වන අඟහරුවොදො දහවල් 12 දක්වො ප්රොන්තපේ පවේ අඩවිපේ බන්දී ඔන්ලයින් 

හරහො අන්තර්ජොලය් ෙගින් අයදුම්පත් ඉදිරිෙත් කළ හැකිය්. 

සුදුසුකම් ලබන්නන් 

පලොම්බොර්ඩිය්ො හි ෙදිිංචිව සිටින වය්ස අවුරුදු 21 දක්වො ෙොඨෙොලො සඳහො ලිය්ොෙදිිංචිවී 

සිටින සිසුන් (අධයොෙනය් සහ වෘත්ීය් අධයොෙනය් සහ පුහුණුව ය්න පදකෙ) 

ෙධය්යෙ හො  ද්වවිීයික ෙොසල්, රොජය හො පෙෞද්වගලික අිංශපේ ෙොසල් 

 

වවුචර සදහා අයදුම් කිරීමට තිබිය යුතු ආර්ථික තත්වය හා 

ආදායමම් ප්රමාණය 

පම් සදහො අය්දුම් කිරීෙට නම්  ISEE  අගය් යූපරෝ 15,748.78කට වඩො වැඩ පනොවිය් යුතුය්. 

 

වවුචර දළ වශමයන් පහත දැක්මවන ආකාරවලින් සපයනු ලැමේ: 

➢ ෙධය්යෙ ෙොසල් සිසුන් හො වෘත්ීය් පුහුණුව ලබන සිසුන් සඳහො, පකලින්ෙ 

පලොම්බොර්ඩ කලොෙපය්න්  ඩජිටල් ආකෘතිපය්න්, වවුචරය්ක ස්වරූෙපය්න් ; 

 

➢ ද්වවිීයික ෙොසල් සිසුන් සඳහො:  සෘජුවෙ රොජයපය්න් ලබොපදන අතර ඉදිරිපේදී 

සිදුවිය් යුතු ක්රෙපේදය්න් සෙඟ සවිස්තරය්ක් අෙොතය නිපය්ෝගය්කින් නිය්ෙ කරනු 

ඇත. 
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Dote scuola 

Contributo alla spesa delle famiglie per l’acquisto di libri di testo, dotazioni 

tecnologiche e strumenti per la didattica. 

Apre giovedì 13 maggio 2021, alle ore 12. 

Le domande possono essere presentate, esclusivamente in formato elettronico, sulla 
piattaforma regionale Bandi Online sino alle ore 12 di martedì 15 giugno 2021. 

Destinatari 

Studenti fino a 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione 

ordinaria (sia di istruzione sia di istruzione e formazione professionale) in 

scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie 

Requisiti di reddito e valore economico del buono 

Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE non 

superiore a euro 15.748,78. 

Il contributo viene erogato indicativamente secondo le seguenti modalità: 

➢ per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e la formazione  

professionale: direttamente da Regione Lombardia, sotto forma di buono  

acquisto, di norma in formato digitale; 

➢ per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado del solo  

sistema di istruzione: direttamente dallo Stato, con le modalità che verranno  

specificate dal relativo Decreto Ministeriale.  

 

    الخاصة بالمدارس نحة مقاطعة لومباردية م

والوسائل التكنولوجية الخاصة بالتعلم.   واالدوات المساهمة في إنفاق األسرة على شراء الكتب    

ظهًرا.  12، الساعة  2021مايو   13يفتح يوم الخميس   

  15ظهًرا يوم الثالثاء  12الساعة يمكن تقديم الطلبات ، حصريًا بتنسيق إلكتروني ، على منصة  اإلقليمية حتى 

. 2021يونيو   

: المستفادون  

المدارس الحكومية والخاصة في  ، المسجلين  ة لومبارديعاًما ، المقيمين في  21الطالب حتى سن   

. الثانوية  االعدادية و مدارس ال ي )التعليم والتدريب المهني على حد سواء( ف   

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/diritto-dovere-istruzione/bando-dote-scuola-materiale-didattico-s-2021-2022-borse-studio-statali-cui-d-lgs-n-63-2017-s-2020-2021-RLF12021017865


 

:  المنحة للوصول على التي يجب توافرها  الشروط   

      يورو  15،748.78 يتعدى  ان يكون االيزي وهو مؤشر الدخل الخاص باالسرة ال

   

: يتم تقديم المساهمة تقريبًا بالطرق التالية  

في شكل قسيمة عادية او  مباشرة من مقاطعة لومباردية الحرفي:  لطلبة المرحلة اإلعدادية والتدريب  ➢

 الكترونية  

 

للطريقة التي يحددها  يتم منح المساهمة من الدولة مباشرة وفقا األساسي  التعليم لطالب المرحلة الثانوية من  ➢

 القرار الوزاري. 

 

 

 

 


