
ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA RETE DI
GALLARATE /

GALLARATE ইনি��উট

VADEMECUM
PER LE FAMIGLIE

DEGLI ALUNNI
STRANIERI /
VADEMECUM

িবেদশী ছা�েদর পিরবারেদর জন�
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RIGUARDANTI L’ORGANIZZAZIONE

SCOLASTICA /

এই ড�েমে� �ুেলর স�িক� ত তথ� রেয়েছ



বাধ�বাধকতা �ুল

ইতািলেত ৬ �থেক ১৬ বছর পয�� �েত�েকর জন� আইন অনসুাের �ুল বাধ�তামলূক (�ছেল ও �মেয় ),
এটা িবনামেূল� িক� , �ুল �� �ত , একটা িস�েরশন জন� �পেম� করেত হেয় অনলাইন ��টফম�
PAGOPA মাধ�েম , যা ব�ি� বা স�ি�র �িত কভার কের (�ুল কায��ম চলাকালীন বা বািড়েত /
�ুেলর পেথ)এবং এক� ব�ি�গত পু�ক (libretto )ডােয়ির �ুেলর সােথ কমিুনেকশন করার জন� /
ফ�ািমিল , অনপুি�িত , �দির কের আশা, ecc.

িশ�া বছের �বধতার জন� িনয়িমত �ুল এ উপি�ত থাকেত হেব

আমরা আপনােক মেন কিরেয় িদি� �য িপতামাতারা তােদর বা�ােদর �ুল �থেক �েবশ এবং �বর
হওয়ার সময়েক স�ান করেত বাধ�। অিতির� বা বারবার িবলে�র ��ে�, পুিলেশর সােথ �যাগােযাগ
করা হেব।

পােঠর সা�ািহক সময়সূচী
�াথিমক িবদ�ালয়

- স�ায় ২৫ ঘ�া : ৮.০০-১৩.০০

- স�ায় ৪০ ঘ�া : ৮.০০-১৬.০০

- স�ায় ৫০ ঘ�া : ৮.০০-১৭.৩০ ( �ুল-পরবত� পিরেষবা ১৬.০০ িথেক ১৭.৩০ পয�� �দু
মা� তখিন এক�ভ হেব যখন ছা�েদর িমিনমাম একটা সংখ�া �পৗঁছােব )

বাধ�তামলূক ক�াি�ন
ি��ুল: ৭.৩০-৮.০০ (�পইড িমউিনিসপ�াল   সািভ� স)

�াইমাির �ুল

�সামবার �থেক ��বার পয�� �িত স�ােহ ৪০ ঘ�া: ৮.১৫-১৬.১৫

বাধ�তামলূক ক�াি�ন
ি��ুল: ৭.৩০-৮.০০ (�পইড িমউিনিসপ�াল   সািভ� স)
�পা�-�ুল: িবকাল ১৬.১৫-১৮.০০ (�পৗরসভা �শাসন �ারা পিরচািলত পিরেষবা)।

হাই �ুল

নরমাল টাইম :

�সামবার �থেক ��বার ৮.০৫ �থেক ১৩.৫৫ পয�� �িত স�ােহ ৩০ ঘ�া করা হয়

�ুল �াফ
ব�ব�াপক , �ুেলর ব�ব�াপনার দািয়ে� আেছন Capello Francesca.



�ুেলর দািয়� �ত আেছ তারা হেলন িশ�া�ন যারা ব�াব�াপনা পিরচালনায় থােকন �িত� পৃথক
মহাপিরচালয়গ�ার সােথ একমত হেয় সব িস�া� িনেয় থােকন

িশ�কেদর দািয়� রেয়েছ ছা�েদর িশি�ত করা এবং িনেদ�শ �দওয়া।

A.T.A. (�করািন এবং দােরায়ান) সিচবালয় চালায় এবং �ুেলর জীবেন সহেযািগতা কের (সহায়তা,
পির�ার ...)

সিচবালয় অিফস ঘ�া

অ�াপেয়�েম� �ারা �ধুমা�

িদন এই সময় �থেক এই সময় পয��

�সামবার / ম�লবার / বধুবার /
বহৃ�িতবার / ��বার

১১.৩০ ১৩.০০

�সামবার / বধুবার ১৬.০০ ১৭.৩০

Tel. 0331792106

Vaic87700a@istruzione.it

�ুল-পািরবািরক স�ক�

�ুল কতৃ� ক িনধ�ািরত সা�া�কােরর সময় িশ�কেদর সােথ কথা বলা স�ব।



অিভভাবকরা ব�ি�গত পুি�কা/ডােয়ির বা ইেলক�িনক �রিজ�ােরর উপযু� িবভােগর মাধ�েম এক�
িলিখত অনেুরাধ কের িশ�কেদর সােথ অ�াপেয়�েম� করেত পােরন।

অনপুি�িত এবং �দির কের আসেল অবশ�ই ব�ি�গত পুি�ক ( libretto ) / ডােয়িরেত বা
ইেলক�িনক �রিজ�ােরর মাধ�েম যুি�যু� হেত হেব।

সমেয়র বাইের �েবশ বা ��ান পারিমেটর জন� অনেুরাধ�িল অবশ�ই িপতামাতার �ারা স�ূণ� এবং
�া�িরত হেত হেব (ব�ি�গত পুি�কা/ডােয়িরেত বা ইেলক�িনক �রিজ�ােরর মাধ�েম)।

িশ�েকর কাছ �থেক অনমুিত পাওয়ার পর, ১৮ বছর বয়েস �পৗঁেছেছন এমন একজন অিভভাবক বা
তার �িতিনিধেদর সােথ থাকেলই িশ�াথ�রা �ুল �ছেড় �যেত পাের।

�ুল ম�ােটিরয়াল
�িত� পিরবারেক অবশ�ই �াস/�সকশেনর িশ�কেদর �ারা িনেদ� িশত �ুল সাম�ী িকনেত হেব।

িক�ারগােট� েনর জন� এক� এে�ান (��মিবউেল ) ব�বহার করা �েয়াজন।

�াথিমক িবদ�ালেয়র জন�, এক� কােলা এে�ান ( ��মিবউেল ) ব�বহার করা �েয়াজন।

�াথিমক িবদ�ালেয়র বই িবনামেূল� (��শনািরেত উপ�াপন করার জন� �ুল �পন সরবরাহ কের)।

হাই �ুেলর বই িকনেত হেব কারেতােলিরয়া বা লাইে�িরয়া �থেক . িরিজওনাল কি�িবউশন আেবদন
রাখা স�ব , এটা আেয়র " ISEE MODEL " উপর িভি� কের : সাধারণত মাচ� -এি�ল মােস
�পৗরসভায় আেবদন জমা িদেত হেব।

ক�াি�ন - ি� �ুল - �ুেলর পের
এই সািভ� স �েলা �পৗরসভা �শাসন �ারা অগ�ানাইজ করা হেয় , এ�েলা �প করেত হেয়। যাইেহাক,
পিরবার আবািসক �পৗরসভার �ুল অিফস �থেক এক� অবদােনর জন� অনেুরাধ করেত পাের।

ক�াি�েন ধম�য় বা �া��গত কারেণ �দ� �মনু �থেক িভ� �মনরু অনেুরাধ করা স�ব; অবশ�ই
িপতামাতার কাছ �থেক এক� িলিখত অনেুরাধ বা �পৗরসভায় এক� �মিডেকল সা�� িফেকট জমা িদেত
হেব।

িশ�া সফর
িবদ�ালয়� িশ�কেদর ত�াবধােন িবিভ� ধরেণর িশ�ামলূক পিরদশ�েনর (িশ�ামলূক �মণ, অন�ুান বা
চলি�� �দখা) আেয়াজন কের; এর জন�, িপতামাতার পারিমশন এবং টাকা িদেয় কি�িবউট �েয়াজন

িবেদশী ছা�েদর জন� �াগতম



�িত� �ুেল একজন িশ�ক আেছন িযিন িবেদশী ছা�েদর এবং তােদর পিরবারেক �াগত জানােনার জন�
দািয়ে� আেছন | তার নাম �িত� �ুল বছেরর ��েত িনেদ� িশত হয়।

�ুেল িবেদশী ছা�েদর জন� ইতািলয়ান �কােস�র আেয়াজন কের এবং , �েয়াজন অনসুাের পরবত�েত
�কাস� রােখ।

অনেুমাদন /�ি� /দািবত�াগ
অিভভাবকেদর অবশ�ই তািলকাভুি�র সময় বা �ুল বছেরর সময় িন�িলিখত ফম��িল পূরণ করেত হেব
যা তােদর স�ানেদর িবিভ� কায�কলােপ অংশ�হেণর অনমুিত �দয় বা অনেুমাদন কের না:

· অ�েলর মেধ� / বাইের ��ােনর জন� অনেুমাদন ফম�;

· ক�াথিলক ধেম�র িশ�া ব�বহার করা বা না ব�বহার করা �বেছ �নওয়ার ফম�;

· বীমা ফম�;

· একজেনর স�ােনর একক এবং �গা�ী িচ� �কাশ এবং তােদর স�াব� �চার;

· সাইেকা-িশ�াগত এবং মন�াি�ক কাউে�িলং �কে�র কায��েমর জন� অবিহত স�িত ফম�;

· িপতামাতার �েয়াজন এবং অনপুল�তার ��ে� ছা� �ত�াহােরর জন� �ি� ফম�;

· �গাপনীয়তা নীিত

· ��ণীকে�র ���াপেটর বাইের স�ািদত কায�কলােপর জন� স�িত।

হাই �ুল

· আপনার স�ােনর িনজ দািয়ে� ��ােনর অনেুমাদেনর ফম� / �ুেলর িদন �শেষ।

ইেলক�িনক �রিজ�ার - �াস�ম অ�াকাউ� - �ুল সাইট
�িত� অিভভাবকেক সিচবালেয়র �ারা �দ� শংসাপ� সহ �দিনক িভি�েত "পুনরায়" ইেলক�িনক
�রিজ�ার অ�াে�স করেত হেব:

- আপনার স�ান এবং আপনার ব�ি�গত তথ� �দখুন;

- ইেমল �কানার উপি�িত এবং স�কতা পরী�া ক�ন;
- �িতিদেনর অনপুি�িত, �ারি�ক ��ান আেগ �বর হওয়া এবং �দির কের আশা �চক করা ;

- সতক� তা �দখুন;

- মলূ�ায়ন, পােঠর িবষয়, বরা�কৃত কাজ এবং �যেকােনা শ�ৃলামলূক �নাট �দখুন;



- �থম এবং ি�তীয় চার মােস আপনার স�ােনর মলূ�ায়ন নিথ �দখুন।

�িত� িশ�াথ�েক এক� �ািত�ািনক ইেমল অ�াকাউ� (name.surname.s@icponti.edu.it)
�দান করা হয় যা তােদর G-suite অ�াে�স করেত এবং ��ণীকে�র মাধ�েম দরূিশ�েণ অংশ�হণ
করেত �দয়।

অ�াে�েসর জন� সম� তথ� পৃ�ায় পাওয়া যােব

https://www.icponti.edu.it/didattica-a-distanza/

সাইেট �ুল স�েক�  িব�ি� এবং তথ� পাওয়া যােব

www.icponti.edu.it


