
Canegrate, 10/04/2020 

 "ICS “A.MORO     طالب علموں کے خاندانوں کےلیے

Ai docenti  

Al DSGA 

کی دستیابی ۔آالت  علموں کے لیے ڈیجیٹلطالب ، کےلیے وسائل فاصلے سے تعلیم   

سے 2020/03/24دی جاتی ہے کہ قانون کی طرف سے فنڈ مختص کرنے کے حکم نامے کی تعمیل کرتے ہوئے  ع ال اط  

ICS “Aldo Moro" 

فاصلے ایمرجنسی کے دوران وائرس جوکہ  دیکےلیے درخواست  )ٹیبلٹ(کے خاندانوں نے ڈیجیٹل آالتطلباء کے لیے جن ان نے 

کریں گے ۔سے تعلیم کےلیے استمال   

ے گے ۔ ھم ان کے تعاون سے بانٹتحفظ کے ادارے شہری کو  2020اپریل  8جو کہ ٹ سکول کے طرف سے خریدے گئے دس ٹیبل

تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہیں ۔ کے   

Comune di Canegrate ضرورت مند خاندانوں کا انتخاب 

کیا گیا ہے ۔ادارے کے تعاون سے  والےنابالغ بچوں کی سرپرستی اور   

سے مفت ان ڈیجیٹل آالت آپ تعاون کیا۔ اور نازک حاالت میں ہمارے ساتھ اس مشکل گھڑی ہیں کہ  شکریہ ادا کرتےبھی ہم ان کا 

شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ے گروپ کا بھی جاتی ۔ والدین کایمرجنسی ختم نہیں ھو جب تک وائرس کی فاعدہ حاصل کر سکتے ہیں 

  کیا۔ وقت میں دوسرے والدین کے ساتھ تعاون انہوں نے بھی اس مشکل 

ایڈریس  ای میلکی ہو سکول کے یا کنکشن  آالتڈیجیٹل  ہچاہے ودرخواستیں ممکنہ   

MIIC844005@istruzione.it 

کے اندر اس عنوان کے ساتھ  2020/04/18کے زریعے   

“Richiesta di dispositivi in comodato d'uso per la Didattica a distanza" 

 بھیج سکتے ہیں ۔

گے۔آالت فراہم کریں اس ترتیب کے ساتھ ڈیجیٹل  ہم  

ہےکی سوشل سروس والوں سے مدد مانگی میونسپل خاندان جنوں نے  .1  

ن کیج ISEE جود ہےومہے اور ان کے پاس کم   .2  

روزگار ہیں یا پھر دونوں بے والد یا والدہ  .3  
کاروبار تھا اور وہ وائرس کی وجہ سے بند ہے وہ والدین جن کا اپنا ذاتی  .4  
(ھوزیادہ سال سے  6کہ سکول جاتے ہیں)عمر بچوں کی تعداد جو  .5  

:کاغذات مہیا کریں گےکی منظوری کی صورت میں والدین یہ درخواست   

سرٹیفکیٹ جس میں    ISEE موجود ہے(اگر کی  2020و )ہڈیکلیئر   .1  

ہوکے دفتر سے حاصل کیا گیا جو کہ بےروزگاری بےروزگاری کا سرٹیفکیٹ  .2  
کرنا جلد از جلد واپس کے مطابق آپ کو ٹیبلٹ مدد حاصل کی گئی ہے تو اس کی رپورٹ سوشل سروس سے کوئی اگر  .3

جا سکےدوسرے طالب علم کو دیا ہوگا  تا کہ وہ کسی   
دستخط کرنے ہونگے  معاہدے پر ٹیبلٹ کو وصول کرتے وقت آپ نے   .4  

 

سالم گہرائیوں سے دل کی   
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