
 

      I. C.“RITA LEVI-MONTALCINI” 
 

SCUOLE INFANZIA “A. MAIRATI” - “A. FONTANA“ - “A. MERINI” - “A.B. SABIN” – “FILO VERDE” – “ELVE FORTIS DE HIERONYMIS” 

SCUOLE PRIMARIE “I. CALVINO” - “S. PERTINI” – “A. PERETTI” – “P. THOUAR” – “C. E. BUSCAGLIA” 
SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO “G. PAJETTA” - “SAN ROCCO 

 

کو نینمائندوں / والد کے کالس  
اسکول یپرائمر  

 
کو اساتذہ  

 
کوکٹریخدمات کے ڈائر یجنرل اور انتظام  

 
کونسل کو وٹیٹ یانسٹ  

 
اسکول  یپرائمر - پروگرام"ںید متی(: "قعلم-کے طالب اسکول یپرائمر - رنٹسی)پ نوٹس

2021-2020سال .ٹنگیم شنیانفارم۔۔ قہیطر این کا شنیلیویویا ںیم   
 
ن،یوالد ارےیپ  

 ایگ ایک لیتبد کا طریقہ شنیلیویویا ںی، اسکول مسے سمسٹر  ی، پہل ںیموجودہ اسکول سال م کیا جارہا ہے کہآپ کو مطلع 

کے مطابق  (4.12.2021) 172ارٹکل   ۔ہے  
ہر سبجیکٹ ک لیے نمبر کی بجائے آب ایک ڈسکرپٹن لکھیں گے جس میں چار لیولز ہوں گے  بچے کے رزلٹ پیپراساتذہ   

 
بچے کو محنت کی ضرورت ہے •   

بنیادی درجہ •    
ٹیڈیانٹرم •  

درجہ یاعل   • 
 
لئے بہت اہم ہے  کے کھنےیسمزید اور لئیے ضروری ہے۔ کے  جانچنےبچوں کی قابلیت کو ہے جو  پیش رفتاہم  کیا ہی
 ۔

 
 
 
 
 
 
 

۔ ہوگاسے منسلک  اصول  بتائے ( کےیپ یا یکے منصوبے )آئ میتعل یانفرادکارکردگی کا نتیجہ  یمصدقہ معذور طلباء ک  
ایک مخصوص طریقہ سے کیا جائے گا۔  کارکردگی کا نتیجہ یسے متعلق معذور طلباء ک میجبکہ مخصوص تعل  

  کا جائزہ طرز عمل  اور بچوں کے، یمذہب ، متبادل سرگرم تھولکیک
گا ۔ کے مطابق کیا جائےہوئے طریقے  بتائےکے  62/2017قانون نمبر   

۔یجائے گ ی/ شاگردوں کو واپس کرد نیوالد عہیرجسٹر کے ذر کٹرانکیرپورٹ ال ہی  
 

اسکول  ی( اور پرائمرٹایسازو فنکشن )انس. مسارڈو انا ر یصیماسٹر ، تشخ ڈیبتانے کے لئے ، ہ قہیطر این ہیاہل خانہ کو 
۔ںیمدعو کرتے ہ ںیکانفرنس م ویڈیو یمعلومات کیکالس نمائندوں کو ا ںیدنوں م لی( درج ذٹایلورٹ یلوٹیکے نمائندے )ان. ب     

۔ںیحصہ لے سکتے ہ ںیکانفرنس م ویڈیو یوہ بھ ںیچاہتے ہ نایجو حصہ ل نیمختلف کالسوں کے والد     
 
 

اور ان کی  حوصلہ نشوونما  بہتر یمدد ، ان ک یطالب علم ک اورہر بچے مقصد کا  اس طرح نتیجہ بنانے،  قتیدرحق

  ۔کو مذید بہتر کرنا ہے کے انداز ےسیکھن کےان اور  سمجھنا مشکالتان کی  ۔ ہےافزای کرنا 



              
 
 
 
 
 
 
ںیتمنائ کین  
 
 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  Dott.ssa Simona SIRONI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

  2021فروری  4: خیتار

اسکول یپرائمر - ںیکالس یسریاور ت ی، دوسر یبجے تک پہل 6.00سے شام  5.15شام   
https://meet.google.com/pmp-gbfs-smg 

اسکول یپرائمر - ںیکالس ںیچوتھے اور پانچوبجے تک  6.45شام سے  6.00شام   
https://meet.google.com/ngq-kzgp-hbr 

 

https://meet.google.com/pmp-gbfs-smg
https://meet.google.com/ngq-kzgp-hbr

