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San Paolo d’Argon, 01-12-2021 
 

Circ 134                                                                        ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ -ਚਿਤਾ ਲਈ 

                           ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ(Scuola dell infanzia)San Rocco codice scuola BGAA87001X 

     ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ (Scuola primaria)San Paolo d’Argon “f.lli Kennedy codice scuola BGEE870026 

 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ (Scuola primaria) Cenate Sotto “F.Lussana  codice scuola BGEE870015 

ਮਮਡਲ ਸਕੂਲ(Scuola secondaria San Paolo d’Argon “L.Lotto”codice scuola BGMM870036 

ਮਮਡਲ ਸਕੂਲ (Scuola secondaria) Cenate Sotto “L.Lotto” codice scuola BGMM870025 

ਸਾਲ 2022/23 ਮਿਚ ਹਰ ਇਕ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪ੍ਮਹਲੀ ਕਲਾਸ ਮਿਚ ਦਾਖਲੇ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮਸਿੱਮਖਆ ਮੰਤਰੀ ਿਲੋਂ  30 ਨਿੰਬਰ 2021 ਨੰੂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਮਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022/23 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਹੇਠਾਾਂ ਮਦਤੀ ਗ੍ਈ ਹੈ 

ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਮਹਲੀ ਕਲਾਸ ਮਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

. ਮਜਹੜੇ ਬਿੱਚ ੇ31 ਮਦਸੰਬਰ 2022 ਤਕ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ੍ ਉਹ ਪ੍ਮਹਲੀ ਕਲਾਸ ਮਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ  

.ਉਹ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੋ 31 ਮਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੰੂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ੍  

ਜੋ ਬਿੱਚ ੇ30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ੍ ਓਹਨਾ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ I ਅਤੇ ਮਜਹੜ ੇਬਚ ੇ1 ਜਨਿਰੀ ਤੋਂ 30 

ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤਿੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ੍ ਓਹਨੇ ਦੇ ਮਾਾਂ-ਬਾਪ੍ ਨੰੂ ਿੀ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਸਮਜ਼ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ 

ਸਕੂਲ ਿਲੋਂ  ਮਦਿੱਤੇ ਗ੍ਏ ਸੁਜਾਅ ਨੰੂ ਿੀ ਮਿਆਨ ਮਿਚ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ,ਮਮਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਮਹਲੀ ਕਲਾਸ ਮਿਚ ਦਾਖਲਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਮਕਸ ਤਰਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

1 . ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮ 4 ਜਨਿਰੀ 2022 ਸਿੇਰ ੇ8 ਿਜ ੇਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਜਨਿਰੀ 2022 ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ 

ਮਸਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ  

2.ਮਾਾਂ ਜਾ ਬਾਪ੍ ਜਾਾਂ ਮਫਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਬਚ ੇਦੇ ਮਜਮੰੇਿਾਰ ਮਸਿੱਮਖਆ ਮਤੰਰੀ ਦਆੁਰਾ ਮਨਰਿਾਮਰਤ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਿੈਿੱਬ 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ਮਿਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਿੈਿੱਬ ਸਾਈਿ ਮਿਚ ਤੁਸੀ SPID ਨਾਲ ਜੋ ਕੇ 

ਮਡਮਜਿਲ ਪ੍ਮਹਚਾਣ ਮਸਸਿਮ ਹੈ ,ਜਾਾਂ ਐਿੱਲਕਿਰੋਮਨਕ ਪ੍ਮਹਚਾਣ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਾਾਂ IDAS  ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਡਮਜਿਲ 

ਪ੍ਮਹਚਾਣ ਮਸਸਿਮ ਹੈ Iਇਨ੍ਾਾਂ ਮਤੰਨ ਤਰੀਮਕਆਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਇਸ ਿੈਿੱਬ ਸਾਈਿ ਮਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ I ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ 

ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਮਹਲਾ ਇਸ ਿੈਿੱਬ ਸਾਈਿ ਤੇ REGISTRAION  ਕਰਨੀ ਹੋਿੇਗ੍ੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਾਪ੍ ਦੋਨਾਾਂ ਮਿਿੱਚ ੋਕੋਈ 

ਇਕ ਜਾਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ REGISTRATION  20 ਮਦਸਬੰਰ 2021 9 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਿੇਗ੍ੀI 

3. ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਡੌਕੂਮੈਂਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ :- 

a  ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਿੱਜੀ ਪ੍ਮਹਚਾਣ ਕਾਰਡ  

b  ਮਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ੍ ਦੋਨਾਾਂ ਦਾ codice fiscale ਜੇ ਮਾਾਂ ਬਾਪ੍ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁਿੱਕਾਹੈ ਤਾਾਂ ਿੀ  

c  ਬਿੱਚ ੇਦਾ codice fiscale  

d  ਮਜਹੜ ੇਬਿੱਮਚਆਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਹਨਾ ਲਈ ਮਜਿੱਥੇ “informazioni sull alunno “ਮਲਮਖਆ 

ਹੈ ਉਿੱਥੇ permesso di soggiorno ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰ ੋ

4. ਮਾਾਂ-ਬਾਪ੍ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ 4 ਜਨਿਰੀ 2022 ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇਤੋਂ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਆਨ ਨਾਲ 

ਹਰ ਇਕ ਕਾਲਮ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਭਰ ੋ

5. ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨਲਾਈਨ ਮਸਸਿਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੂਮਚਤ ਕਰੇਗ੍ਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਸਿਮ ਮਿਚ 

registraion ਹੋ ਗ੍ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਮਕਸ ਪ੍ੜਾਅ ਤੇ ਹੈ I ਤੁਸੀ ਿੈਿੱਬ ਸਾਈਿ ਮਿਚ ਦਾਮਖਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਿੀ ਚੈਿੱਕ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ 

mailto:bgic870003@istruzione.it
mailto:bgic81600a@pec.istruzione.it
http://www.icsanpaolodargon.edu.it/


6.ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੋ ਹੋਰ ਸਕ ਲ ਿਨੁਣ ਲਈ ਿੱੁਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚਕਉਚਂਕ ਜੇ ਇਕ ਸਕ ਲ ਚਵਿ ਜਗਾ ਨਾ ਚਮਲੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮ 

ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹੀ ਅਗ੍ਲੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਭੇਜ ਮਦਿੱਤਾ ਜਾਿਗੇ੍ਾ  

ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਜੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੈਕਿਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮਿਚ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ? 

a. ਉਹ ਮਾਾਂ ਬਾਪ੍ ਮਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹ ੋਚੁਿੱਕਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਉਹ ਇਿੱਕਠੇ ਨਹੀ ਾਂ ਰਮਹੰਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਚੇ ਦੀ ਕਸਿਡੀ ਹ ੈਓਹਨਾ ਨੰੂ 

ਔਨਲਾਈਨ ਭਰੇ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਦਫਤਰ ਮਿਚ ਜਾਾਂ ਕੇ ਅਗ੍ਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਿਗੇ੍ਾ I 

b. ਬਿੱਚ ੇਮਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਮਕਸ ੇਮਕਸਮ ਦੀ ਅਪ੍ਾਹਮਜਹਤਾ ਹ ੈਓਹਨਾ ਦੇ ਮਾਾਂ ਬਾਪ੍ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲੇ ਬਦੰ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਮਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਦਫਤਰ ਮਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਿਗੇ੍ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਸਰਿੀਮਫਕੇਿ ਜੋ ਕੇ A.S.L.. ਿਲੋਂ  ਮਦਿੱਤੇ ਗ੍ਏ ਹਨ 23 

ਫਰਬਰੀ 2006 ਨੰੂ ਮਨਰਿਾਮਰਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਕ ਾਨੂਨ ਨੰਬਰ 185 ਮੁਤਾਮਬਕ ਜਮਾ ਕਰਿਾਉਣੇ ਹਣੋਗ੍ੇ I 

c. ਉਹ ਬਚ ੇਮਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੜਾਈ ਮਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਮਜ ਨਹੀ ਾਂ ਸਕਦ ੇਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਿੀਮਫਕੇਿ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਮਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ ਾਨੂਨ 170/2010 ਤਮਹਤ ਦਫਤਰ ਮਿਚ ਜਮਾ ਕਰਿਾਉਣਾ ਹਿੋੇਗ੍ਾ  

ਉਹ  ਮਾਾਂ ਬਾਪ੍  ਜੋ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਚ ੇਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਾਂ ਕਮੁਨੇ ਮਿਚ ਦਾਮਖਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਓਹਨਾ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ 

ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਮਲੰਕ ਤੇ ਜਾਾਂ ਕੇ ਇਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਕੈਿਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਭੇਜ ਦਣੇ I 

https://www.icsanpaolodargon.edu.it/wp-content/uploads/2016/05/DICHIARAZIONE-ISCRIZIONE- 

ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 

 - 

ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿੱਚ ੇਿਲੋਂ  ਚਣੇੁ ਗ੍ਏ ਸਕੂਲ ਿਲੋਂ  ਮਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗ੍ੀ I 

ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ 

1. ਉਹ ਬਿੱਚ ੇਜੋ ਕੇ 31 ਮਦਸਬੰਰ 2022 ਨੰੂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੇ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ ਮਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਜਾਾਂ ਮਫਰ 

30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੰੂ 3 ਸਾਲ ਦੇ I 

2. ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਠੇ ਮਲਖੇ ਮਲੰਕ ਤੇ ਜਾਾਂ ਕੇ ਜਾਾਂ  ਮਪ੍ਰਿੰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਾਂ ਮਫਰ ਸਕੈਿਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ via Locatelli 3 San 

Paolo D' Argon  ਮਿਖੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਪ੍ਪੋ੍ਇਿੰਮੈਂਿ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ(035958054 interno 2) Link: 

Le iscrizioni vanno effettuate su modello cartaceo disponibile al link: 

https://www.icsanpaolodargon.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/MODELLO-ISCRIZIONE-

INFANZIA.pdf 

ਮਾਾਂ ਬਾਪ੍ ਨੰੂ ਇਹ ਅਪ੍ੀਲ ਮਕਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇ ਮਾਾਂ ਬਾਪ੍ ਦੋਨਾਾਂ ਦੀ ਰਜਾਮਦੰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ I ਬੇਸ਼ਿੱਕ ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਅਲਿੱਗ੍ ਰਮਹੰਦ ੇਹੋ ਪ੍ਰ ਕ ਾਨੂਨ ਦੀ ਿਾਰਾ 316,337 ਤਮਹਤ ਮਾਾਂ ਬਾਪ੍ ਦੋਨਾਾਂ ਦੀ ਮਜੰਮੇਿਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈI 

ਿੀਕਾਕਰਨ 

ਜੇਕਰ ਬਿੱਚ ੇਦੇ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਿੀਕੇ ਨਹੀ ਾਂ ਲਿੱਗੇ੍ ਤਾਾਂ ਓਹਨਾ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈ ਮਕਉ ਾਂਮਕ 2017 ਮਿਚ 

ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਪ੍ਾਸ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗ੍ਆ ਹੈ ਮਜਹੜ ੇਬਿੱਮਚਆਾਂ ਦੇ ਿੀਕੇ ਨਹੀ ਾਂ ਲਿੱਗੇ੍ ਓਹਨਾ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਮਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀ ਾਂ ਮਮਲ ਸਕਦਾ 

I ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਚ ੇਦੇ ਸਾਰੇ ਿੀਕੇ ਲਾਗ੍ਿਾਉਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾ ਮਫਰ ਿੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ਪੋ੍ਇੰਿਮੈਂਿ  ਸੈਕਿਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ 

ਮਿਚ ਮਦਖਾਉਣੀ ਪ੍ਿੇਗ੍ੀ I 

ਮਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਉਹ ਪ੍ਮਰਿਾਰ ਮਜਨਾ੍ਾਂ ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਿਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਓਹਨਾ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੈਕਿਰੀ 

ਿਲੋਂ  ਮਦਦ ਮਕਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗ੍ੀ I  ਸਕੈਿਰੀ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਸਮੋਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇਤੋਂ 10 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਹੋਿੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਮਸਰਫ 

ਅਪ੍ਪੋ੍ਇੰਿਮੈਂਿ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈ ਅਪ੍ਪੋ੍ਇੰਿਮੈਂਿ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ :- 035958054 INTERNO 2. 

ਮਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਮਰਿਾਰਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਮਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਲੇਸਤਰੇ  VIA CONVENTO SAN PAOLO D’ ARGON ,SPORTELLO 

ECUMME’ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ੍ I ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਮਿਚ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜਮਾਨ ਿੀ ਹੋਿੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਇਸ 

ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਮੰਗ੍ਲਿਾਰ ਸਿੇਰ ੇ8 ਤੋਂ 10 ਿਜ ੇਤਕ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਾਮਕਸਤਾਨ ਿੀਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 8 ਤੋਂ 10 ਿਜ ੇਤਕ ਅਰਬ ਦੇ ਲਈ 

 

https://www.icsanpaolodargon.edu.it/wp-content/uploads/2016/05/DICHIARAZIONE-ISCRIZIONE-

