
 طالب علموں کے خاندانوں کے لیے

میاہکشن کی فرڈیوائس اور انٹرنیٹ کن  

 یں۔ہ یں وصول ہو گیدرخواست تی ہے کہ، ڈیوائس اور انٹرنیٹ کنکشن کیاطالع دی جا

سب کو  یکن اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہل ئس دے سکتا تھاڈیوا 45شروع میں سکول صرف 

سے بتاتے  پ کو ترتیبآکھ سکیں۔یم کو جاری رلولت دی جاۓ تاکہ تمام طلبہ اپنی تعسہ یہ

اصل کر سکتے ہیں۔ولت حسہ کس طریقے سے آپ یہ ہیں کے  

 ڈیوائس

گا۔ ائش پر بھیجا جاۓپ کو اپنے رہآےعکونسل کے زری  

۔ گھر ےیں گدینے کے لیے آئ بلٹ اور کمپیوٹرٹی پ کے گھر، آ2020اپریل  20پیر کے دن 

انے پہن گزارش ہے کہ گھر سے باہر، ماسک اور دست پ سےکے اندر نہیں آئیں گے۔ بلکہ آ

دے پر ہپ کو معاایک بھی پین ساتھ میں لے کر آئیں۔ آ کے لیے ر  دستخطکر نکلیں او

پ آور دیا جاتا ہے امفت میں  آپ کو ڈیوائس میں لکھا ہو گا کہ  ، اسدستخط کرنا ہوں گے

گا۔  تم ہوح سالمت وآپس کرنا ہو گا جب اکڈیمک سال خیاسے ص کو  

اس وقت  اپ نکیشن کے ساتھ لگایا جاتا ہے تاکہمعاہدہ اس کمو آپ کی آسانی کے لیے، یہ

اپریل تک سارے ترجمے موجود ہوں گے۔ 17سے ہی اس کو جان سکیں۔   

کو  یسئسے ڈیوا گا کس طریقے پہلے آپ کو بتایا جاۓ سے تم ہونےاکڈ یمک سال کے خ

ہو گا۔ وآپس کرنا  

 انٹرنیٹ کنکشن

:کو اس طریقے سے رقم کی وآپسی کر سکے گا سکول آپ  

  یٹ سروس اکٹیویٹ کروائیں گۓانٹرن پہلی دفع جو کے لیے انیورو  40 -

اوجود ہے اور ان کو صرف بیلنس چارج کرنا پڑے گیورو جن کے پاس سیم م 15 -  

 

:رقم کی وآپسی کے لیے آپ کو اس لنک پر درخواست بھیجنا ہو گی  

https://www.comprensivoturbigo.edu.it/sites/default/files/modulo-

richiesta-rimborso.pdf 
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سے پہلے،  تمام   2020جون  5ہو گا  س درخواست کو سکول میں جمع کروانااور ا

 ، جو کہئیں گےونث میں بھیجے جاساتھ۔ ۔ آپ کو پیسے بینک اکا اخراجات کی رسید کے

 Banca Popolare di Sondrio, Turbigo بنک سے وصول کر سکیں گے۔ 


