 8تعلیم
اٹلی وچ تعلیم حق ۔ فرض اے جہڑا  6سال دی عمر وچ شروع ہو جاندی اے۔ قومی نظام برائے تعلیم وچ
پبلک تے پرائیویٹ دونوں طرح دے اسکول موجود نیں۔
الزمی اسکول دی تعلیم دو چکروں یا سائیکلز اتے مشتمل اے ،پہال پرائمری اسکول اتے تے پہلے درجے
دے سیکینڈری اسکول اتے مشتمل اے۔ جدکہ دوسرا سائیکل وچ کالج یا لیشے او دا نظام اے جس وچ
پیشہ ور تعلیم و تربیت ہوندی اے۔ اوہ تمام تعلیمی کورسز جہڑا کہ دوسرے سائیکل وچ کئے جاتے نیں
انا نوں یونیورسٹی وچ داخلہ دا حق اے۔
 8.1ڈے کیئر یا نرسری اسکول
 263۔ کہڑی عمر وچ ،میں اپنے بچوں دا نام ڈے کیئر یا اسیلو نیدو یا نرسری نیدو دی انفانزیا
وچ کروا سکدا ہوں؟
اسیلو نیدو یا ڈے کیئر تمام بچے تے بچیوں دے لئ  3ماہ دی عمر سے  3سال دی عمر تک کھلے ہوئے
نیں۔
264۔ اسیلو نیدو یا ڈے کیئر دا دورانیہ کتنا ہوندا اے؟
 3سال۔
265۔ ان ڈے کیئر کو کی چالتا اے؟
ایہہ پرائیویٹ تے کمونے دے ہو سکدے نیں۔
266۔ میں کس طرح اپنے بچوں دا داخلہ کمونے دے اسیلو نیدو یا ڈے کیئر وچ کروا سکدا ہوں؟
توانوں مخصوص عرصے وچ کمونے دے متعلقہ دفتر وچ ایس دے لئ اک داخلہ دی درخواست دینی ہوگی۔
ایس سوال یا درخواست وچ اپنے عالقے دے اک یا زائد ترجیحی اسیلو یا ڈے کیئر دے نام و وجہ برائے
کام دی جگہ یا رہائش ،دینے ہونگے۔ ایس درخواست اتے والدین دی کام دی حالت ،دوسرے بچوں دی
ذمہ داری تے سماجی و صحت دی حالت کو دیکھتے ہوئے مختلف پونتیجو یا نمبر دئیے جائیں گے۔ یعنی
داخلہ دی قبولیت دے لئ اک قسم دی درجہ بندی دی جائے گی۔ مزید معلومات دے لئ توانوں اپنی
رہائش دی کمونے سے رجوع کر سکدے نیں کیونکہ ہر کمونے دے نظم و ضبط ایس دے ریجن دے حساب
سے مختلف نیں۔
267۔ اسیلو نیدو وچ داخلہ دے کیا اخراجات نیں؟
کمونے دی اسیلو نیدو یا ڈے کیئر دی فیس کیٹیگری تے آمدنی دے لحاظ سے مختلف ہوندے نیں۔ پرائیویٹ
اسیلو دی فیس ان دے ادارے دے قائم کردہ ہوندے نیں۔
تعلیمی سال  2007/2008سے اک نئے اصول دے تحت جہڑا کہ دو سال دے بجوں دے لئ اے :جس دا
نام موسم بہار دے سیکشن یا لے سیزیونے پریماویرا اے۔ ایہہ نیدو دے سیکشن نیں جنا نوں مساوی
پرائیویٹ نرسری اسکول دے نال  42سے  63ماہ تک دے بچوں دے مفاد وچ متحد کر دیا گیا اے ،ایہہ
مجاز تے فنکشنل نیں۔ ایس وچ داخلے دے لئ براہ راست ایس اسکول سے رابطہ کیا جاسکدا اے۔
 8.2اسکوال میٹرنا یا نرسری اسکول
268۔ کس عمر وچ ،وچ اپنے بچے دا نام نرسری اسکول یا اسکوال انفانزیا وچ کروا سکدا ہوں؟
اوہ بچے تے بچیاں جہڑا کہ مذکورہ تعلیمی سال دے  33اپریل دے اندر اتے  3سال دی عمر مکمل کر لیں
ایس اسکول وچ داخلہ لے سکدے نیں۔
269۔ نرسری یا اسکوال انفانزیا دا عرصہ کتنا ہوندا اے؟
 3سال۔
270۔ نرسری اسکول یا اسکوال انفانزیا نوں کی چالدا اے ؟
ایہہ قومی ،کمونے دے تے پرائیویٹ ہو تے نیں۔
271۔ میں اپنے بچوں دا داخلہ نرسری اسکول وچ کتھوں کروا سکدا ہوں؟

تواڈے رہائش دے کمونے وچ نرسری اسکول کمونالے دے داخلے دے لئ اسکول دی سروس دا ڈپارٹمنٹ؛
دوسری صورت وچ مطلوبہ اسکول دا سیکریٹریٹ وچ رابطہ کیا جاسکدا اے۔ پبلک اسکولوں وچ داخلہ درجہ
بندی دی بنیاد اتے ہوندا اے۔
272۔ اسکوال انفانزیا وچ داخلہ دے کیا اخراجات نیں؟
کمونے دی اسکوال انفانزیا یا نرسری دی فیس کیٹیگری تے آمدنی دے لحاظ سے مختلف ہوندے نیں۔
پرائیویٹ اسکول دی فیس ان دے ادارے دے اپنے قائم کردہ ہوندے نیں۔
 8.3پہال فیز یا سائیکل
پرائمری اسکول
273۔ کس عمر وچ ،میں اپنے بچے دا نام پرائمری اسکول وچ کروا سکدا ہوں؟
پہلی جماعت دے لئ داخلہ دی الزمی عمر  6سال اے سگوں ساڑھے  5سال دی عمر وچ وی ممکن
اے )اوہ بچے تے بچیاں جہڑا کہ مذکورہ تعلیمی سال دے  33اپریل دے اندر پر 6سال دی عمر مکمل کر
لیں ایس اسکول وچ داخلہ لے سکدے نیں(۔
توجہ :جد کہ ساڑھے  5سال دی عمر دی مرضی دا اصول ہو سکدا اے کہ مستقبل وچ تبدیل ہو جائے۔ ایس
بارے وچ تازہ معلومات دے لئ براہ راست منتخب شدہ اسکول سے رابطہ کیا جاسکدا اے۔
274۔ پرائمری اسکول دا عرصہ کتنا ہوندا اے؟
 5سال
275۔ مزید اہم معلومات دے لئ مجھے کس سے رابطہ کرنا ہوگا؟
عالقے دی متعلقہ اسکول دے دیریزیونے دیداتتیکا یا تواڈے رہائش دے کمونے وچ ،یا پرائیویٹ اسکول دی
صورت وچ مطلوبہ اسکول سے براہ راست رابطہ کیا جاسکدا اے۔
پہلے درجے دا سیکینڈری اسکول
276۔ ایہہ کی اے؟
ایہہ اک ابتدائی اسکول دا متواتر تربیتی سفر اے۔
277۔ ایس دا عرصہ کتنا ہوندا اے؟
 3سال۔
278۔ مزید اہم معلومات دے لئ مینوں کیس نال رابطہ کرنا ہوگا؟
عالقے دی متعلقہ اسکول دے دیریزیونے دیداتتیکا یا تواڈے رہائش دے کمونے وچ ،یا پرائیویٹ اسکول دی
صورت وچ مطلوبہ اسکول سے براہ راست رابطہ کیتا جاسکدا اے۔
 8.4دوسرا فیز یا سائیکل
279۔ دوسرا فیز یا سائیکل کیا اے؟
دوسرا سائیکل ہائی اسکول نظام یا لیشیئ تے پیشہ ورانہ تربیت اتے مشتمل ہوندا اے۔ ایہہ تمام تعلیمی
سفر یونیورسٹی وچ داخلہ کو ممکن بناندے نیں۔
توجہ :تعلیمی سال  1323/1322سے تعلیم دے دوسرے فیز وچ اک ترمیم نافذ ہوئی اے جس ضابطہ وچ
مختلف قسم دے مضامین کو ختم کر دے انا نوں ری اسٹرکچر کر دے ان تکنیکی تے پیشہ ور تربیت نوں
سمیٹ دتا گیا اے۔ ایس دا مطلب اے کہ اک اہم ترمیم جہڑا سیکینڈری تعلیم دے دوسرے درجے کو بدلنے
دے لئ اے جہڑا تعلیم دے راستہ دے انتخاب دی نئی اہم درجہ بندی کرے گی۔ مزید معلومات دے لئ دیکھیں
ایہہ ویب سائٹwww.pubblica.istruzione.it.
280۔ کیا کوئی ہور طریقہ اختیار کرنا ممکن اے؟

جی ہاں ،تے اسی تعلیمی سفر دے دوران مضامین دی تبدیلی وی ممکن اے ،جے اسکول دا سسٹم
ایس دی اجازت دیتا اے؛ اصل وچ  25سال دی عمر سے مختلف اقسام دے تعلیمی کورس موجود نیں:
 مکمل اوقات کار دی تعلیم؛
 کام تے اسکول دی جس وچ دراصل ثقافت ،سماجی تے پیداواری تے ملک سے باہر ٹرن یا باری دا
تربیتی وظیفہ وی شامل اے؛
 اپرنٹس شپ۔
ہائی اسکول یا لیشئی
281۔ اٹلی وچ کتنی اقسام دے ہائی اسکول یا لیشئی نیں؟
آرٹس )چھ مختلف مضامین دے نال( ،کالسیکل ،ہیومینیٹرین تے سماجی معاشیات ،لسانیات ،موسیقی
تے رقص ،سائنس تے اپالئیڈ سائنس دا انتخاب۔ ایہہ ہائی اسکول  1سال دے دو کورس تے مزید اک سال
دی اگلے اعلی تعلیمی سفر دے لئ اپنے مضمون وچ مہارت و تیاری اتے مشتمل اے۔
282۔ لیشئ یا ہائی اسکول دا عرصہ کتنا ہوندا اے؟
 5سال۔
283۔ ہائی اسکول دے بعد کیا امتحان وی دینا ہوندا اے؟
جی ہاں ،پانچویں سال دے اختتام اتے اک قومی سطح دا امتحان دینا ہوندا اے۔ جہڑا کہ یونیورسٹی وچ
داخلے تے آرٹ ،موسیقی تے رقص اعلی اداروں وچ داخلے دے لئ درکار ہوندا اے۔
تکنیکی تعلیم تے پیشہ ورانہ تربیت
284۔ تکنیکی تعلیم تے پیشہ ورانہ تربیت
تکنیکی تربیت دا عرصہ  5سال دا ہوندا اے تے اٹلی دے پیداواری حقیقت دے مطابق ہوندے نیں ،خاص
طور اتے کاروباری ،سیاحت ،انڈسٹری ،ٹرانسپورٹ ،تعمیرات ،زراعت تے سماجی اقسام دی سرگرمیاں
)جہڑا لوگوں سے متعلق ہوندی نیں(۔ ایس وچ اسپیشالئزیشن دے کئی راستے یا مضامین تے سطحیں
نیں۔ ان وچ سے اہم ایہہ نیں :اکاونٹینٹ تے اکاونٹینٹ ماہر ،زراعتی ماہر ،سروئیر ،سیاحت دے ماہر۔
ایہہ تربیت  5سال اتے محیط ہوندی اے ،سگوں پہلے تین سال دے بعد پیشہ ور ماہرانہ تربیت دی ممکنات
دا موقع دیتی اے۔
ایہہ دونوں ہی راستے اک قومی امتحان پر ختم ہوندے نیں تے یونیورسٹی وچ داخلے تے سرویسز
)یونیورسٹی ،آرٹ دی اعلی تعلیم آرٹ ،موسیقی تے رقص ۔ ، AFAMاعلی تعلیم تے تربیت دی تیکنیک
۔( IFTSکا موقع دیتے نیں۔
پیشہ ورانہ تربیت تے انفارمیشن)(IFP
285۔ ایہہ کیا اے؟
ایس دا مطلب اک ایسی تعلیم جس دا دورانیہ تین تے چار سال دا ہوندا اے تے ایہہ آگے پیشہ ورانہ
تربیت دا موقع دیتے نیں جہڑا قومی تے یورپ دی سطح اتے قابل شناخت ہوندے نیں تے کام دی دنیا وچ
فورا ہی جگہ بنا لیندے نیں۔
286۔ تے ایس دے بعد وچ یونیورسٹی وچ داخلہ لے سکدا/سکدی ہوں؟
جی ہاں ،جے آپ نے اک ایسا کورس کیتا ہو جہڑا جہ چار سال دا اے تے پانچوں سال قومی امتحان دی
تیاری دے لئ پڑھائی دی اے تو ضروری اے کہ تسی یونیورسٹی برائے آرٹسٹک ،موسیقی و رقص دی
اعلی تعلیم وچ داخلہ لیں۔
چار سالہ ڈپلوما جس وچ پیشہ ورانہ تربیت دی ٹرم مکمل کیا ہو اسے مزید آگے اعلی تربیت و تکنیکی
تعلیم دا حق فراہم کرتا اے )آگے دیکھیے(۔
 8.5یونیورسٹی
287۔ یونیورسٹی دا انتظام کیسا ہوندا اے؟

یونیورسٹی دا تعلیمی نظام دو سطح اتے مربوط ہوندا اے تے ہر فیکلٹی وچ موجود ہوندی نیں:
 اک پہلی سطح جس دا دورانیہ تین سالہ )سند( ہوندا اے؛
 اک دوسری سطح جس دا دورانیہ دو سالہ )اسپیشالئزیشن دی سند( ہوندا اے۔
288۔ کی یونیورسٹی وچ داخلہ لے سکدا اے؟
جس دے کول لیشئی یا ہائی اسکول دا ڈپلوما ہو یا پیشہ ور کوالیفیکیشن وی سند دے حصول دے لئ
یونیورسٹی وچ داخلہ )رجسٹریشن( لے سکدے نیں۔
289۔ یونیورسٹی تک پہنچ کیسے ہو سکدی اے؟
درج ذیل کو یونیورسٹی تک پہنچ دی اجازت اے:
 کہیں وی رہائش پذیر یورپین شہری یا غیر یورپین شہری جہڑا اٹلی وچ رہائش پذیر ہوں ،مطلب
رجسٹریشن دے لئ اٹالین شہریوں دے مساوی سلوک؛
 غیرملکی شہری جہڑا کہ اٹلی وچ اک باقاعدہ پرمیسو دی سو جہڑا رنو دے نال ہوں؛
 غیرملکی شہری جہڑا کہ ملک سے باہر اک تعلیم دا پرمیسو یا اجازت نامہ دے نال ۔
290۔ اوہ کہڑی سی اسناد نیں جن دے نال یونیورسٹی وچ داخلہ لیا جاسکدا اے؟
اوہ جنہوں نے  21سال دی اسکول دی تعلیم مکمل دی ہوئی ہو۔ جے تو ایہہ تعلیم اٹلی سے باہر حاصل
دی ہو تے دورانیہ  21سال سے کم ہو  ،توانوں کو اصلی سیکینڈری ڈپلوما دے عالوہ اک متعلقہ یونیورسٹی
دا سرٹیفیکیٹ پیش کرنا ہوگا جس وچ تمام مضامین دے امتحان دے پاس کرنے دی تصدیق ہو:
 یونیورسٹی دے پہلے سال دے لئ ،جے کہ اسکول دا نظام  22سال دا ہو؛
 یونیورسٹی دے پہلے دو سال دے لئ ،جے کہ اسکول دا نظام  23سال دا ہو۔
291۔ مجھے کب تے کہاں ایہہ داخلہ دی درخواست دینی ہوگی؟
داخلہ دا سوال ان دے متعلقہ دفتر سیکریٹری برائے غیرملکی اسناد وچ کیا جائے گا ،ان ٹرم دے لئ
)جوالئی ۔ ستمبر(۔
292۔ داخلے دے لئ مجھے کہڑی دستاویزات پیش کنی ہونگی؟
تواڈی دی تعلیمی سند جہڑا جہ متعلقہ اٹلی دے سفارت دے نمائندے دی جانب سے ویلڈ ہو۔
 293۔ غیر ملکی طالب علموں جہڑا ملک سے باہر رہائش پذیر ہوں ،دے لئ کنی نشستیں
مختص ہوندی نیں؟
قانونی حکم نمبر  145مورخہ  23دسمبر  2013دی رو نال ،جیس وچ غیر ملکی طالب علموں دے لئ
یونیورسٹی وچ کوٹہ ختم کر دیتا گیا اے ،عالوہ جہ ہر فیکلٹی وچ موجود سیٹوں دی دستیابی دا بہرحال
خیال رکھدے ہوئے۔
 294۔ میرے کول اک اٹالین زبان دا ڈپلوما اے ،کیا ایہہ ڈپلوما مجھے یونیورسٹی وچ داخلہ وچ
دوسروں اتے ترجیح دے گا؟
جی ہاں ،یونیورسٹی دی فیصلہ دے مطابق ،ان ڈپلوما دی موجودگی اتے ترجیح دی جاسکدی اے:
 اٹالین زبان و ثقافت دا ڈپلوما جہڑا کہ غیر ملکی یونیورسٹی برائے پیروجا یا سیینا سے لیا گیا ہو؛
 متعلقہ اٹالین زبان دا کورس جہڑا کہ روم دی تیسری تعلیمی یونیورسٹی ،یا غیرملکی یونیورسٹی
پیروجا تے سیینا سے جاری ہویا ہو؛
 متعلقہ اٹالین زبان دا کورس جہڑا جہ ملک سے باہر کیتا گیا ہو۔
 295۔ میں اک یونیورسٹی دا طالب علم ہوں۔ کہڑی شرائط اتے میں اپنا تعلیم دا اجازت نامہ یا
پرمیسو تجدید کروا سکدا ہوں؟
تعلیم دے پرمیسو دی سو جو رنو دا ویزہ ان طالب علموں دے لئ تجدید ہوندا اے جہڑا:
 اوہ جنہوں نے کورس دے پہلے سال وچ اک پروفیٹو ٹیسٹ یا ویری فیکیشن ٹسٹ پاس کر لیا ہو تے
اگلے سالوں دے دو کم از کم دو ٹیسٹ پاس کر لئے ہوں۔
 ثبوت دے نال صحت دی سنجیدہ صورتحال دی صورت وچ پرمیسو دی سو جو رنو دی تجدید دے لئ
صرف اک ویریفیکیشن کافی ہوگی۔
تجدید بہرحال قانونی طور اتے تعلیمی کورس دے عرصے سے  3سال سے اوپر جاری نئیں دی جائے
گی۔

توجہ :قانون نمبر  128مورخہ  28نومبر  ،2013دی رو نال ترمیم دے مطابق تعلیم دے پرمیسو دی سو جورنو
دی معیاد وچ تبدیلی کیتی گئی اے اس نوں کثیر سالہ کر دیتا گیا اے ،یا فیر ایہہ تعلیمی یا تربیتی کورس دی
معیاد تاں ہو سان ،عالوہ جہ ہر سال اس دی ویری فیکیشن دی بہرحال ضرورت ہو سان۔ اس قانون دا نفاذ تب
ہوگا جد امیگریشن دے تیستو اونیکو دے ضوابط وچ نئے دستیابی دی بنیاد اتے اسے مناسب طریقے نال
شامل کیتا جائے گا۔

296۔ میں اٹلی وچ یونیورسٹی وچ تعلیم حاصل کرنے دے لئ داخل ہوا تھا/تھی۔ کیا میں اپنے
مضامین بدل سکدا/دی ہوں؟
جی ہاں ،تسی اپنی یونیورسٹی دی اجازت سے ایسا کر سکدے نیں۔
297۔ کیا میں ریسرچ دی ڈاکٹریٹ یا اسپیشالئزیشن دے لئ اپنے پرمیسو دی سو جو رنو یا
اجازت نامے دی اک مزید عرصے دی تجدید مانگ سکدا ہوں؟
جی ہاں۔
298۔ یونیورسٹی وچ داخلے دے اخراجات کتنے ہوندے نیں؟
ایہہ ایس اتے منحصر اے کہ تسی کہڑی سی یونیورسٹی تے فیکلٹی دا انتخاب کردے نیں۔ ہر صورت وچ
بہرحال تعلیم دی قیمت اچھی خاصی ہو سکدی اے۔
299۔ کیا تعلیم دے حصول دے لئ اک علمی اسکالر شپ تے دوسری معاشی امداد حاصل
دی جاسکدی اے؟
جی ہاں ،غیرملکی طالب علم اسکالر شپ یا وظیفہ ،اعزازی ادھار تے رہائش حاصل کر سکدے نیں۔ ،
ایس دے عالوہ ریجن غیرملکی طالب علموں کو خاص طور اتے معاشی مشکل حاالت وچ داخلہ فیس
معاف کر سکدے نیں جے ان دا ثبوت دیا جائے۔ مزید معلومات دے لئ اپنی یونیورسٹی دی متعلقہ دفتر
سیکریٹری برائے غیرملکی طالب علم یا ایس یونیورسٹی جتھے تسی داخلے دے خواہش مند نیں۔
 8.6تربیت تے اعلی تکنیکی انفارمیشن
300۔ ایہہ کس کام آتی اے؟
ایہہ اوہ تربیتی راستے نیں جن سے اعلی تکنیکی اسپیشالئزیشن تے پیشہ ورانہ مہارت حاصل دی
جاندی اے ،ان دا دورانیہ اک یا دو سال ہو سکدا اے جس وچ اپرنٹس شپ دے نال تین سال ہوندے نیں۔
یہاں ٹیکنیشن تیار ہوندے نیں جن دی کام دی دنیا وچ کافی مانگ اے۔
301۔ انا نوں کی چالتا اے؟
ایہہ  IFTSتعلیمی سفر ریجن دے تعلیمی پروگرام دے جانب سے ہوندے نیں ،ایہہ تین سالہ کورس ہوندا
اے۔ ایس دے بارے وچ جاننے دے لئ ایس ویب سائٹ کو دیکھیے۔  http://www.indire.it/ifts/nuovo/یا
فیر http://www.bdp.it/ifts/2003/home.php.
302۔ اک پیشہ ور تربیتی کورس کرنے دے کتنے اخراجات ہوندے نیں؟
ایہہ کورس مفت ہوندے نیں؛ کچھ صورتاں وچ ،ایس دے گھنٹوں دے حساب سے ادائیگی وی دی جاندی
اے۔
303۔ اک پیشہ ور تربیتی کورس وچ داخلہ دے لئ کن مطلوبات دی ضرورت ہوندی اے؟
ان کورسز وچ اوہ نوجوان تے بالغ جن دے کول پورے چار سالہ تے پاس کردہ تربیتی ہائی اسکول دا ڈپلوما
یا ٹیکنیکل پیشہ ور ڈپلوما ہو شامل ہو سکدے نیں۔
ایس وچ داخلہ وچ نوجوان تے بالغ دونوں حصہ لے سکدے نیں جناں دے کول ہائی اسکول ڈپلوما یا ٹیکنیکل
پیشہ ور ڈپلوما ،دوسرے والے وچ پانچواں سال ایس ڈپلوما دے اندر کیا جاتا اے۔
اوہ وی جہڑا کہ لیشئ دے پانچوں سال وچ آ گئے ہوں تے اوہ وی جن دے کول ہائی سیکینڈری تعلیم دا
ڈپلوما نئیں ہو۔ آخرالذکر دی اکٹیویشن اک ٹسٹ دا انعقاد سے ہوگی جس وچ الزمی اسکول دے بعد
ایس پیشہ ور کورس دے متعلقہ تربیت یا کام دے دوران تربیت وغیرہ دی ویری فیکیشن دی جائے گی۔

 8.7تعلیمی اسناد دی پہچان
304۔ میں اٹلی وچ یونیورسٹی/پوسٹ یونیورسٹی وچ داخلہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ مینوں
کی کرنا جاہیدا؟
اٹلی وچ تعلیم حاصل کرنے دے لئ توانوں اپنی مطلوبہ یونیورسٹی یا تربیتی انسٹیٹیوٹ وچ ایس دی
درخواست کرنی ہوگی۔ ایہہ یونیورسٹی /تربیتی انسٹیٹیوٹ توانوں اپنی خود دے نظام وچ ،ایس اتے
موجود دو طرفہ معاہدے دی رو سے تے ایس موضوع دے عالمی کنونشن دے مطابق ایس غیر ملکی
تعلیمی سند اتے فیصلہ کریں گے۔
درخواست دے نال ایہہ اسناد لگائی جائیں گی:
 سند دی فوٹو کاپی ترجمہ شدہ ،لیگالئزڈ تے اٹلی سفارت خانے دے نمائندے سے تصدیق شدہ ؛
 ماسٹر دی تعلیمی سند دی فوٹو کاپی اسی طرح جیسے اوپر بتایا گیا اے )ایس صورت وچ کہ داخلہ
اک اسپیشل ڈگری دے لئ ہو ،اسپیشالئزیشن دا اسکول یا ماسٹر(؛
 نمبروں دا سرٹیفیکیٹ ،ترجمہ شدہ تے لیگالئزڈ؛
 دئیے گئے امتحانات دا پروگرام؛
 شناختی دستاویز یا پرمیسو دی سو جو رنو یا اجازت نامہ۔
305۔ ایس دے بعد کیا ہوگا؟
اکیڈمک اتھارٹی تواڈے تعلیم دی سند دی اہمیت دا اندازہ لگائیں گے ،ایس نو پورا یا اک حصہ کو اٹلی
دی تعلیمی ڈگری دے نال ہونے دا اظہار کریں گے :پہلی صورت وچ تواڈے تمام امتحان دی قبول کرلیا
جائے گا ،دوسری صورت وچ ان وچ سے کچھ کو شناخت کیا جائے گا۔ یونیورسٹی نو سوال کرنے دے بعد
 03دن دے اندر اک فیصلہ کرنا ہوگا۔
 8.8کچھ پیشہ ور اسناد دی پہچان
306۔ میرے کول اک پیشہ ور سند اے۔ میں اٹلی وچ اپنی ایس تعلیم دی سند دی پہچان دے
لئ کیا کروں؟
توانوں کو ایس دے متعلقہ مجازی ادارے وچ درخواست دینی ہوگی۔ )ایس ویب سائٹ دا ایہہ صفحہ
دیکھیے )http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti/Documents/Lavoro/elenco.pdf
307۔ پیشہ ور سند دی پہچان دے حصول دے لئ کتنا عرصہ درکار ہوندا اے؟
ایس سوال دے وصولی دے بعد  33دن دے اندر متعلقہ مجازی ادارہ ایس سند دے حصول دی درخواست
دے مکمل ہونے دا یقین کردا اے۔
سوال دے بھیجنے دے چار ماہ دے اندر یا ایس دا ممکنہ شمولیت ،متعلقہ مجازی ادارہ ایس سند دی
شناخت دا اظہار تے اک حکم دا اجرا کرے گا۔
308۔ میں ڈاکٹر  /نرس ہوں۔ مینوں کس نال رابطہ کرنا جاہیدا؟
نرس تے ڈاکٹر دے پیشہ دے میدان وچ ٹائٹل دے لئ ذمہ داری وزارت صحت اتے عائد ہوندی اے۔
 309۔ میں وکیل /اکاونٹنٹٹ /بیالوجسٹ /کیمسٹ /زراعتی ماہر /جیالوجسٹ /انجینئر
سائیکالوجسٹ /ورک کنسلٹنٹ /سروئر /صحافی /زراعتی تے پیداواری ٹیکنیشن ہوں۔
مینوں کس نال رابطہ کرنا جاہیدا؟
ان ٹائٹل دی پہچان دے لئ ان سے متعلقہ وزارتیں تے وزارت انصاف ایس دی ذمہ دار نیں۔
310۔ میں اک انڈسٹریل پراپرٹی /کمرشل میڈی ایٹر ہوں۔ مینوں کیس نال رابطہ کرنا جاہیدا؟
ایس ٹائٹل دی پہچان دے لئ متعلقہ وزارت برائے معاشی ترقی اے۔
311۔ میں اک ٹیچر/پروفیسر ہوں۔ مینوں کیس نال رابطہ کرنا جاہیدا؟
ایس ٹائٹل دی پہچان دے لئ متعلقہ وزارت برائے تعلیم ،یونیورسٹی تے تحقیق اے۔

