
Li 27/10/2021 San Paolo d’Argon          

COMUNICAZIONE AI GENITORI 

 

OGGETTO: SPORTELLO ECUMME 

 

Si comunica che dal 23 Novembre 2021, l’Istituto Comprensivo di San Paolo d’Argon arricchisce il territorio 

di San Paolo d’Argon e di Cenate Sotto, di un nuovo importante servizio. 

Nasce lo Sportello Ecumme, un servizio per informare, orientare e aiutare le famiglie migranti per tutto ciò 

che riguarda la scuola, il territorio e le proposte delle agenzie educative di San Paolo d’Argon e di Cenate 

Sotto. 

Si potrà usufruire di questa consulenza con volontari della Commissione Ecummè e mediatori culturali di 

ProgettAzione Cooperativa Sociale presso l’ex palestra della Scuola Secondaria di 1^ grado di San Paolo 

d’Argon, accedendo da via Convento, nei giorni di martedì (mediatrice area India/Pakistan) e giovedì 

(mediatrice arabofona) dalle ore 8.00 alle ore 10.00. 

Si ricorda che possono entrare solo i cittadini muniti di GREEN PASS. 
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ਮ ਾਂ-ਬ ਪ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਜ ਣਕ ਰੀ  

ਵਿਸ਼  :-   SPORTELLO ECUMME 

ਤੁਹ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜ ਣਕ ਰੀ ਵ ਿੱਤੀ ਜ ਾਂ ੀ ਹੈ ਕੇ 23  ਨਿੂੰਬਰ 202 ਤੋਂ2021, l’Istituto Comprensivo di San Paolo 

d’Argon ਿਲੋਂ  San Paolo d’Argon ਅਤੇ  Cenate Sotto,ਵਿਖ ੇਇਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਅਵਹਮ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਜ  

ਰਹੀ ਹੈ I ਇਸ ਸਰਵਿਸ    ਨ ਮ Sportello Ecumme,ਇਸ ਵਿਚ ਵਿ ੇਸ਼ੀ ਪਵਰਿ ਰ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਕੂਲ ਨ ਲ ਸਮਬੂੰਵ ਤ 

ਹਰ ਇਕ ਜ ਣਕ ਰੀ ,ਹੋਰ ਜ ੋਿੀ ਵਿਵ ਅਕ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ San Paolo d’Argon e di Cenate  Sotto  ੇ ਵਿਚ ਹਨ 

ਇਸ ਬ ਰ ੇਿੀ  ਿੱਵਸਆ ਜ ਿਗੇ  I ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਸਰਵਿਸ    ਪੂਰ  ਲ ਭ ਉਠ  ਸਕ ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ Ecummè   ੇ

ਿਲੂੰਟੀਅਰ ਤੇ ਤੁਹ ਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗਿੱਲ ਕ ਰਨ ਿ ਲੇ ਟਰ ਾਂਸਲੇਟਰ ਤੁਹ ਡੀ ਮ   ਕਰਨਗੇ I ਇਹ ਸਰਵਿਸ San 

Paolod’Argon,  ੇਵਮਡਲ ਸਕੂਲ  ੇ  ਪੁਰ ਣੇ  ਪਲੇਸਿੱਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ  ੀ ਐਾਂਟਰੀ via Convento,ਤੋਂ 

ਹੋਿੇਗੀ I ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਮੂੰਗਲਿ ਰ ਤੇ ਿੀਰਿ ਰ ਨੂੂੰ  ਸਿੇਰ ੇ8 ਤੋਂ 10 ਿਜੇ ਤਕ ਹੋਿੇਗੀ I ਮੂੰਗਲਿ ਰ ਨੂੂੰ  ਇੂੰਡੀਆ 

ਅਤੇ ਪ ਵਕਸਤ ਨ     ਟਰ ਾਂਸਲੇਟਰ ਹੋਿੇਗ  ਅਤੇ ਿੀਰਿ ਰ ਨੂੂੰ  ਅਰਬ    ਟਰ ਾਂਸਲੇਟਰ  

ਐਾਂਟਰ ਹੋਣ ਲਈ Green Pass ਜਰਰੂੀ ਹ ੈ


