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QUALITY OF LIFE SERVICES 

 

بلديةدولو   2023- 2022التسجيل عبر اإلنترنت خدمة الغداء المدرسي السنة الدراسية     

من أجل االستفادة من خدمة الغداء المدرسي للسنة الدراسية  2022-2023  ، سيتعين  تنفيذ 

التسجيل إلزامي عبر اإلنترنت فقط وذلك عن طريق تسجيل الدخول  إلى بوابة الوالدين  على  

 الرابط 

https://www3.eticasoluzioni.com/doloportalegen 

 

سيكون الرابط متاحا للخدمة سواءا  لتجديد التسجيالت   أو  التسجيالت الجديدة   ،  من  

 2022/03/01  إلى2022/04/30

غير قابلة للتمديد بنسبة للتجديد .  

 

أولئك الذين ال يسجلون أطفالهم عبر اإلنترنت ، في الشروط المذكورة أعاله ، في سبتمبر  2022  ، وال  

يظهرون في البيانات الشخصية ، لن يتمكنوا من االستفادة   

من الوجبة .  

 

نذكر أنه باالتفاق مع بلدية دولو في حال وجود  ديون، يجوز تعليق خدمة الغداء حتى خالل العام  

 الدراسي 

 لن يتم تسليم أي نموذج ورقي للتسجيل.

 

يجب استخدام جهاز كمبيوتر ، مع التحقق من أن أداة حظر   للدخول  إلى البوابة 

 اإلطارات المنبثقة غير نشطة 

قة بالخدمة وبيانات في نهاية اإلجراء ، سيتم إرسال بريد إلكتروني مع جميع الوثائق المتعل

االستخدام.يؤكد البريد اإللكتروني المذكور أعاله التسجيل وسيكون على  عاتق المستخدم  

 مسؤولية االحتفاظ بها بعناية حيث لن يتم إعادة  ارسال أي وثائق أخرى

 الحًقا

  



 

 بعد التسجيل ، يجب إبالغ أي تنازل عن الخدمة مسبًقا إلى العنوان

inforetteNE.scolastici.FMS.IT@sodexo.com 

 

 للمستخدمين الذين سيسجلون ألول مرة 

الذين لم يتم تعيين رمز مستخدم  )بالنسبة للمستخدمين الذين سيقومون بالتسجيل ألول مرة  

  ، يجب أن يتم الوصول عن طريق تسجيل الدخول إلى البوابة(  وكلمة مرور مطلًقا

https://www3.eticasoluzioni.com/doloportalegen 

تسجيل جديد والنقر على زر"    "  

الرئيسية  نذكر أنه بعد التسجيل عبر اإلنترنت ، سيمكن الدخول إلى البوابة 

 للوالدين من 1  يوليوز2022

 

 للمستخدمين الذين جددوا االشتراك 

 

بالنسبة للمستخدمين الذين جددوا تسجيلهم )الذين تم تعيين رمز مستخدم وكلمة مرور لهم( ، 

 يجب أن يتم الوصول عن طريق الدخول إلى البوابة

https://www3.eticasoluzioni.com/doloportalegen   

كات    في قسم البيانات الشخصية بالضغط على زر  "تجديد االشترا

  

sodexoلمزيد من المعلومات ، اتصل بمكتب رسوم   

يومي االثنين واألربعاء من 9.00  إلى  13.00 على رقم الهاتف 0498532308  ، أو عن  طريق البريد   

 اإللكتروني على العنوان

inforetteNE.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com 

 مع االشارة إلى اسم ولقب التلميذ وبلدية الحضور في المدرسة 


