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 C16/n. 1506پروٹوکول

جہ بندیدر 26.6 

 

 اسٹوڈنٹ کے  والدین کے لئے

  اسکول

 کالس

 

 آبجیکٹ : 

تک  میس اور کھانے کی ادائیگی کے لئے معلومات 7102جون  9اپریل سے  10 

 موجودہ دستاویز کے ساتھ  Valle dei Laghi  کمیونٹی کی طرف سے اطالع دی جاتی ھے کہ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکے پرائمری اور ثانوی اسکول ــــــــــــــــــــــ   Istituto Comprensivo      

کے آخری چند ماہ میں میس کی خدمات اور کھانے کی ادائیگی کے ایک  6102/6102میں زیر تعلیم طلباء کے لئے، تعلیمی سال  

ورچؤل کھانے )کی خریداری کے ساتھ فراہم کیا جائے گا  " کینٹین کریڈٹ"یک کمپیوٹرائزڈ نظام استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہےجو ا

(کی ٹکٹیں  

 جس سے ہر کھانے کے بعد خود کار طریقے سے پیسے کاٹ لئے جائیں گے

 کینٹین کی سروس میں حاضری کو اسکول سے براہ راست سنبھاال جائے گا

پابندی سے انکی موجودگی کی تصدیق کرتے رہیںلیکن والدین ذیل میں بیان طریقوں کے ذریعے مسلسل اور     

ہماری درخواست ہے کہ آپ احتیاط سے درج ذیل پڑھیں، کیونکہ بہترین انتظام اورکمپیوٹرائزڈ طریقہ کار کےآغاز کے لئے تعاون بہت 

 ضروری ہے

 اہم جدت کاغذی کھانے کی ٹکٹوں کا خاتمہ ہے

کہ  جیسا ۔دی جائے گیواپس کر  جنکی رقمسے متعلق پیلے رنگ کی  6102/6102جو خریدا اور استعمال نہیں کی گئی تعلیمی سال  

(3صفخہ)ذیل میں بیان کیا گیا ھے   

کی  ادائیگی اور "میسکریڈٹ "ہندسوں  پر مشتمل جو 8ایک کمپیوٹر نظام کے ذریعے ہر صارف کوایک بنک کوڈ تفویض کر رہے ہیں

(کے لئے یعنی ورچوئل ٹکٹیں خریدنے)ریچارج کے لئےمفید ھے  

یہ کوڈ )آخری صفحے پر( اسکول کی تعلیم کے تمام سال کے لئے طالب علم کی پیروی کریے گا. ہر صارف کے ذاتی ڈیٹا رازداری 

 کے موجودہ قانون کے تحت محفوظ رہیں گے

 

 ادائیگی کا طریقہ کار
(اریکھانے کی ٹکٹوں کی ورچوئل  خرید)ذیل ادائیگی کے طریقہ کار کی وضاحت  کی گئی ھے   

  - ایکنمبر  ترینتینو کےCASSE RURALIکے ذریعے ادائیگی 

CASSE RURALI خاص طور پر آپ کو مندرجہ ذیل ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے ترینتینو کے  

 کے ذریعے  کھانے کی ادائیگی کے لئے کریڈٹ ریچارج کر سکتے ہیں

 - ان کے ذیلی ادارے میں 

کے ذریعے( بنکومات کوؤنٹرز)ان کے اے ٹی ایمز    - 

  صرف ایک پیمنٹ کارڈ کے ذریعے کو جو سرکٹ کے لئے فعال کیا گیا ھو PagoBancomat کے ذریعے ادائیگی

 

UFFICIO ISTRUZIONE ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ   

 

GESTIONE ASSOCIATA DELLE COMUNITÀ 

 کیمونٹی کا منسلک انتظام

VALLE DEI LAGHI – VALLE DI CEMBRA – ROTALIANA KÖNIGSBERG – PAGANELLA – 

TERRITORIO VAL D’ADIGE 

 Valle dei Laghi  کمیونٹی کی قیادت میں
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کے ذریعے مندرجہ ذیل طریقہ کار کے ذریعے" ان بنک"ترینتینو کے کاسہ رورالے کی انٹرنیٹ بینکنگ   - 

کھانے کی ٹکٹوں کی ریچارجینگ< ریچارج< -ادائیگیاں   

Casse Rurali ایس ایم ایس کے ذریعے صرف ٹرنٹینو کے - 

339 9942024 سے فعال کردہ صارفین کے لئے اس نمبر پر بھجتے ھوئے    

" استوڈنٹ کے خاندانی نام کا پہال حرف" "آئی ڈی کوڈ" " ریجارجینگ رقم "  “ RBC5”    پیغام کا متن   

: RBC5 50 111123456789 R مثال   

  ایس ایم اس کا مطلب پچاس یورو کی ریجارجینگ  Mario Rossi  ,000063152287 کے نام 

رقم ادا کرنے کے لئے کے طالب علم کو تفویض کیے گئے آٹھ ہندسوں کے بینک کوڈ اور جمع کروانے والی رقم کی نشاندہی کرنا کافی 

ے رقم کی ادائیگی اور ادائیگی کے بعدایک رسید جاری کی جائے گی جسے ہم محفوظ کرنے کا مشورہ دیتے ھیں جس س. ہو جائے گا

 .اپ ڈیٹ کریڈٹ بیلینس ظاہر ہوتی ہے

 ادایگی کے لئے استعمال کردہ طریقہ کار کے قطع نظر ریچارج کا ہرعمل سود مند ثابت ھونے پر 

 1.25 € بینک کی فیس کے لئےوصول کیے جائے گے  

 

    نمبر دو  -MAV   کے ذریعے ادائیگی
ہیں آن الئن طریقہ کار استعمال کر سکتے   MAVریچارجنگ یعنی رقم جمع کروانے کے لئے  

 والدین کے لئے وقف  پورٹل تک رسائی حاصل کر کے آپMAVکوڈ بنا سکتے ہیں  

____________________________________  https://www3.eticasoluzioni.com / 

یں، سروس کی قیمت کو قبول کرنے اور اس کے بعد مطلوبہ رقم درج کریںادائیگی کے سیکشن میں جائ   

"بنائیں  MAV"اب ایک خصوصی بٹن کے ذریعے ماوبنائیں   

 ایک بار جب ماو کوڈبن گیا تو فوری طور پر مندرجہ ذیل طریقوں میں سے ایک کے ذریعے رقم جمع کروانا ممکن ہو جائے گا

 

( اکاؤنٹ ہولڈر ھوئے بغیر) اگرچہ میونسپل عالقے سے باہر ھو۔  اٹلی کے کسی بھی بینک برانچ میں،  - 

سیکشن میں" ماوپیمنٹ"اپنےہوم بینکنگ کے ذریعے     - 

سیکشن میں اگر دستیاب ھو" ماوپیمنٹ"بینک سیکشن کے ذریعے    - اے ٹی ایم 

ھونے پر ادایگی کے لئے استعمال کردہ طریقہ کار کے قطع نظر ریچارج کا ہرعمل سود مند ثابت   

 1.20 € بینک کی فیس کے لئےوصول کیے جائے گے  

 باقی ماندہ کریڈٹ کے حوالے سےبراہ مہربانی نوٹ کریں کہ ہر تعلیمی سال کے اختتام پر یہ اگلے سال کے لئے  دستیاب ہو جائے گی

سرے کی وجہ سے اب کوئی سروس کا یہ بھی یاد رکھیں کہ اسکول کی تعلیم تعلیمی سال کے دوران میں مکمل ہو جاتی ہے یا کسی دو 

 استعمال نہیں کر رہے توآپ باقی کریڈٹ جو استعمال نہیں کی گئی

  Comunità Valle dei Laghiکے شعبہ تعلیم کے دفترمیں دستیاب اس مقصد کے لئے تیارفارم کو بھر کر 

 فراہم کرکے اس رقم کی واپسی کا پوچھ سکتے ھیں 

 

 

 خاندان کے لئے خدمات

 - خاندانوں کے ساتھ مواصالت کے پورٹل 

نئے کمپیوٹرائزڈ نظام کے تخت آپ باقی ماندہ کریڈٹ، کی گئی ادائیگیاں ، کھانے کا حساب حاضری کے دنوں میں،  کھانے 

کے اکاؤنٹ کے بیلنس سے متعلق اپ ڈیٹ صورت حال کی توثیق کرسکتے ھیں والدین کے پورٹل سے منسلک اس لنک تک رسائی 

کےحاصل کر  

 __________________________________https://www3.eticasoluzioni.com/ 

 اور صارف کوڈ اور پاس ورڈ کے ساتھ شناخت کرواتے ھوئے   

جو کہ مخفوظ اور ذاتی ھے اس کے عالوہ( آخری صفحے پر فراہم کیا گیا ھے)  

م کردہ لنک کے ذریعے بھی آپ اس حصے تک  پہنچ کی سائٹ پر فراہ  Comunità Valle dei Laghi  

 (www.comunita.valledeilaghi.tn.it) سکتے ہیں 

 نئے طریقہ کار کے بارے میں اور اپنی کریڈٹ کی صورتحال کی کسی بھی وضاحت کے لئے آپ

سے رابطہ کر سکتے ہیںکے ٹیلیفون نمبر  Comunità Valle dei Laghi  

1120 311026 1120تک 06011سے  7011 -تعلیم سروس     

https://www3.eticasoluzioni.com/
https://www3.eticasoluzioni.com/
www.comunita.valledeilaghi.tn.it
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"COMUNICAPP"    -  ایپلی کیشسمارٹ فون کے لئے 

(ComunicApp)والدین ایک خصوصی ایپلی کیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں  

ستفون پر موجود اسٹور سے  ٹیبلٹ اور اسمارٹ فون پر براہ را   

اس ایپلی کیشن کے ذریعے آپ باقی ماندہ کریڈٹ، کی گئی ادائیگیاں ، کھانے کا حساب حاضری کے دنوں میں، وغیرہ کھانے  سے  

 متعلق اپ ڈیٹ صورت حال کی توثیق کرسکتے ھیں اس تک رسائی بھی پورٹل کے صارف  کوڈ اور پاس ورڈ سے ممکن ھو گی۔

 
 ("ComunicApp"اپ کی تصویر )

ایس الرٹ ایس ایم  -  

کریڈٹ ختم ھونے پر آپ کے اسکول کے سیکرٹریٹ میں رجسٹرڈ ٹیلیفون نمبر پرپیسے چارج کرنے کی دعوت کا ایک مواصالتی ایس 

 .ایم ایس بھیجا جائے گا

یہ سہولت ایس ایم ایس الرٹ کے طور پر جانی جاتی ھے اور کمیونٹی کی طرف ضرورت پڑنے پر کسی کے نوٹس یا انتباہ وصول 

اس لئے دعوت دی جاتی ھے کہ اسکول کے سیکرٹریٹ میں اپ ڈیٹ  فون نمبرز اورای میل فراہم کریں  کرنے کے لئے کام آئے گا۔  

 

 

کھانے کی کاغذی ٹکٹوں کی رقم کی واپسی 6102/6102تعلیمی سال   
یجاری تعلیمی سال کی کھانے کی کاغذی ٹکٹوں کی رقم کی قیمت خرید کے مطابق واپس کی جائے گ   

 یا اس کے برابر رقم ورچوئل کھانے کے کریڈٹ میں ڈال دی جائے گی 

کھانے کی کاغذی ٹکٹوں کی رقم کی واپسی 6102/6102تعلیمی سال    

 جاری تعلیمی سال کی کھانے کی کاغذی ٹکٹوں کی رقم کی قیمت خرید کے مطابق واپس کی جائے گی 

دی جائے گی اگرآپ یہ اپنے یا اس کے برابر رقم ورچوئل کھانے کے کریڈٹ میں ڈال   

تک پیش کی جایئں گی 6102مئی  5کے سیکرٹریٹ میں َ  اس کے ساتھ منسلک    Istituto Comprensivo                

"کے کھانے کی ٹکٹوں کی واپسی کا فارم 6102/6102"           فارم جسکا نام ھے 

ی ٹکٹیں ساتھ لگانا ضروری ہےاس کو بھرکے اور دستخط کرکے کھانے کی استعمال نہ  کی گئ  

 

   Valle dei Laghiکمیونٹی برابر رقم طالب علم کے میس کریڈٹ میں جمع کروا دے گی

 نئے طریقہ کار اور اس کی کریڈٹ کی صورتحال کے بارے میں کسی بھی قسم کے سوال کے لئے 

ی کے عالوہاس سکول کی سیکرٹر Valle di Laghi کمیونٹی کے ایجوکیشن آفس سے رابطہ کیا   

بجے تک 06.11سے  7.11                    1120 311026جا سکتا ہے       

ہم آپکو سالم عرض کرتے ہیں ایک مؤثر تعاون کا بھروسہ کرتے ھوئے   

 

 

 

 

 

 اٹچ فارم اے

کے میس ٹکٹوں کی واپسی  کا فارم 7102/ 7102تعلیمی سال    
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 معلوماتی نوٹ

0ریقہ کارسے متعلق ہر صارف کا ڈیٹا دکھاتا ہےسروسز کے انتظام کے نئے ط میس  

 

 درج ذیل ڈیٹا کو سنھبالنا ضروری ھےکیونکہ وہ صارف کی اسکول کی ساری تعلیم کے لئے حوالہ ھیں 

 

 

 اسٹوڈنٹ کا نام 

 اسٹوڈنٹ کی کالس 

 صارف کوڈ 

 بنک کوڈ ریچارجنگ کے لئے 

 

  پاس ورڈ 

 جو پہلی رسائی کے بعد بدلنا ھو گاا

غیرموجودگی/ د رکھیں کہ ادائیگی کی تصدیق کے لئے، کریڈٹ میس کا بیلنس اور ہر صارف کی موجودگی یا  کے متعلق کنسلٹ  

 کرسکتے ھیں

   مندرجہ ذیل پتہ پر والدین پورٹل پر

https://www3.eticasoluzioni.com/ ____________________________________ 

 

(مفت)اپ  "ComunicApp"اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ کے لئے   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Sede ,Piazza M.Perli,3 – 38096 Vallelaghi (Vezzano) Tel. 0461 340163 – Fax 0461 340857 - C.F. 

96085260220 – P. IVA02237030222 

Ufficio Istruzione Piazza M.Perli 3, -38096 Vallelaghi(Vezzano)  Tel. 0461 340172 

E-MAIL: segreteria.istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.it  
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