اطالوی موسم گرما کا اسکول 2020
)باروا ایڈیشن(
فرارا  8 ،جون 2020 ،
پیارے والدین,
اس سال بھی بلدیہ فررارہ ،ایسوسی ایشن اور کوپ .گرموگلیو عالقے کے انسٹی ٹیوٹ کامرینسیو گوونی
اور دیگر مضامین کے تعاون سے ،اطالوی سمر اسکول کا اہتمام کر رہے ہیں جو  6سے  16سال تک کے
بچوں کے لئے کورسز اور ورکشاپس پیش کرتا ہے .جو کہ حال ہی میں اٹلی آے ہیں ،انہیں اپنی زبان کی
مہارت میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ تعلیمی کامیابی حاصل کرنے میں مدد
.چائیے
موسم گرما میں اطالوی سمر اسکول ،ہر صبح پیر سے جمعہ  ،پیر  20جوالئی سے جمعہ 2020 28
اگست تک سرگرمی کے  6ہفتےکورسز اور ورکشاپس کے ساتھ فراہم کرتا ہے
ایمرجنسی کے بعد  ،اطالوی سمر اسکول  2020کی سرگرمیاں ضوابط پر عمل کریں گی اور COVID-19
نابالغوں کے لئے موسم گرما کے کیمپ لگانے کے لئے صحت کا پروٹوکول نافذ ہے۔ احاطےکو جراثیم
سے پاک کیا جائے گا  ،عملہ فراہم کردہ ذاتی حفاظتی سامان سے آراستہ ہوگا اور پرائمری کے بچوں
کے کالس گروپس زیادہ سے زیادہ  7طلباء پر مشتمل ہوں گے اور ثانوی اسکولوں کے لئے زیادہ سے
زیادہ  10طلباء۔ اس لئے سمر اسکول پچھلے سالوں کی نسبت کم طلبہ کا استقبال کر سکے گا اور
رجسٹریشن میں زیادہ درخواستوں کی صورت میں اطالوی زبان کے کم علم والے بچوں کو ترجیح دی
جائے گی۔
اطالوی سمر اسکول کے لئے درخواست  29جون سے  10جوالئی  2020تک قبول کی جائے گی
Scuola Leopardi in via G. Boccaccio 4مندرجہ ذیل دن اور اوقات پر
پیر اور بدھ اور جمعہ :صبح  9.00سے  12.00تک •
منگل اور جمعرات :شام  2.30سے  5.30بجے تک •
اہم  :یہ ضروری ہے کہ پرائمری اسکول کے بچے پہلے ہی اٹلی یا اصل ملک میں اسکول کے پہلے سال
میں تعلیم حاصل کرچکے ہوں اور وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہوںقیمت :کنبے سے تعاون طلب کیا جائے گا تدریسی مواد کی خریداری )کتابیں  ،فوٹو کاپیاں اسٹیشنری (اور
کی انشورینس کیلئے 20یورو۔
معلومات  :کسی بھی معلومات کی ضرورت کے لئےآپ رجسٹریشن کھولنے سے پہلے رابطہ کرسکتے
:ہیں
: tel. 0532-752486 o al cell. 333 6445132غیر ملکی طلبہ کا دفتر
)پیر سے جمعہ  9.00تا  13.00تک  ،منگل اور جمعرات کو  14.30سے  17.00تک(
Alessia Milazzo (Associazione Viale K) tel : 380 1579482

