
کے لیےلدین اطلبہ کے و  

 پرائمری سکول

 سکینڈری سکول

لیم کے لیےفاصلے کی تع ئس کی فراہمیاکشن اور ڈیوکن  

قانون کے تحت اور تعلیمی وزیر کے نوٹس   28.03.2020 562  DL 18/2020 

اری رکھ ج طلبہ اپنی تعلیم استعمال کے لیے ڈیوائس دینا چاہ رہے ہیں تاکہ   کے مطابق، 

سم ق  خاص کر  ان کے لیے ہے جن کے پاس کسی۔ مرجنسی کے ختم ہونے تک یا سکیں

سکے اور ا اہم کرے گافر مفت میں کشن سکولاور کن ڈیوائسنہیں ہے۔  موجود لتوکی سہ

پڑیں گے۔ کرنے پسوآ ڈیوائس بعد  

یلیفون ث ہک ہے ی  جاری ک۔ کوشش بلٹ سکول اس وقت خرید رہی ہےکمپیوٹر  یا ٹیئس ایوڈ

۔ہو دہہاکے ساتھ معکمپنیز   

 

ونسی ہ پہلے سے ہی معلومات حا صل کر چکی ہے کہ   کون کنسل اور اساتذوکالس کی ک

 فیملیز اس سہولہت کی حقدار ہیں اور جانچ کے لیے یہ معیار استعمال کیے گے ہیں:

دد سے م ہوں نے کو نسلمیں ہیں اور جن کسی مشکل ان فیملیز کے لیے جو کہ -

نگی ہےام  

تے ہیںھایک سکول میں پڑکتنے بچے  -  

یسری والے اور ت ںویمری کی پانچئکر کہ پرا خاص)ہیں  ھتےکونسی کالس میں پڑ -

 کالس سکنڈری والے(

۔ی کونسل فیصلہ کرے گیسکول ک  

کھی گی تھی۔والوں کو دی جاۓ گی جن کے لیے رپورٹ ل  BES ترجیح 

گا۔ عے رابطہ کیا جاۓایمیل کے زری جن کے حق میں فیصلہ ہوگا ان سے  

پس کیا وآ سالمت کہ ڈیوائس صیحتایں گے ئجا واۓکردستخط کٹ پر یوالدین سے کنٹر

سے پہلے۔ سکول کی چھٹیوں   سکے جا  

 

ہے کہ اس  ندہی کی جاتیاہے ۔ نش کی جا رہی ششوثیلیفون کمپنیز کے ساتھ معاہدہ کی ک

پیکج مفت  کوئاور ہو سکتا ہے کہ ہے  یث کنکشن اچھی قیمت میں مل سکتالینک پر انثرن

 بھی ہو۔

https://solidarietàdigitale.agid.gov.it/#/ 



سپوٹ بنا کر   یے بھی غور کی جیے کے اگر سرف ٹلیفون میں انٹرنیٹ کا پیکج ہے تو ہوٹ

 اس سے wifiکنکشن ہسل کر سکتیں ہے بغیر کسی اور کوسٹ سے۔


