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طالب علم کی معذوری کی حالت کی تصدیق کے لئے کمیٹی
 نمبر شق کے تحت185 کے قانون کی 2006 فروری 23ڈی پی سی ایم کے 

گھر والوں کی توجہ کے لئے

اس خط کے ساتھ آپ کو تین نقول میں طالب علم کی معذوری کی تشخیص کی تصدیق کے لئے مقرر کمیٹی کی رپوٹ دی جا
رہی ہے۔

آپ کو مدعو کیا جاتا ہے: 
(  آج دی گئی رپوٹ کی ایک نقل اپنے دستاویزات میں رکھیں1
(  بچے کے سکول میں رپوٹ کی ایک نقل فعال تشخیص کے ساتھ جمع کروائیں، تاکہ سکول خود ہی سکول کے2

ماحول میں شامل کرنے کے لئے مناسب مدد کے لئے متوقع انتظامات کر سکے ) مدد کے لیے استاد سکول کے دفتر کی طرف
سے اور/ یا امدادی ماہر تعلیم رہائش گاہ کی میونسپلٹی کی جانب سے، سکول کا سامان صوبے کے ضمے( “امدادی ماہر تعلیم”
کی ضرورت کی صورت میں ہیڈ ماسٹر کی ذمہ داری ہوگی کہ رشتے دار کی طرف سے دستخط کردہ فعال تشخیصی فارم کا

استعمال کرتے ہوئے رپورٹ کی ایک نقل میونسپلٹی میں بھجوائیں۔
( رپوٹ کی ایک نقل، تصدیق کی درخواست کے ساتھ۔، طبی ماہر )بچوں کے دماغی مسائل کے وارڈ ، آئی آر سی3

سی ایس، خاندانی مشاورتی مرکز ...( کو دیں جنہوں نے سرٹیفیکیٹ اور باضابطہ تشخیص تیار کی ہے۔

آپ سے گزارش ہے کہ تصدیق نامے کے ختم ہونے کی تاریخ )رپورٹ کے آخر میں دی گئی ہے( پر بھی نظر رکھیں، تا کہ
مناسب وقت میں، اگر آپ اتفاق کرتے ہوں تو ماہرین کے ساتھ بیٹے/بیٹی کی حالت کا طبی جائزہ لیا جائے اور مل کر اے ایس

 کو تصدیق کی تجدید کی درخواست دینے کی ضرورت پر غور کیا جا سکے۔23ایس ٹی پاپا جوانی 

 دن کے اندر اندر اے ٹی ایس کے30آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ ،کمیٹی کے فیصلے کے خالف، رپورٹ ملنے کے 
( کے ذریعے اپیل کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ مندرجہ ذیل طریقے سے نئیMColAc05سماجی طبی مرکز میں خاص فارم )

تصدیقی اسناد اور فعال تشخیص کو شامل کریں:
 تک اور12:30 سے 8:30 بیرگامو میں واقع پروٹوکول دفتر میں )صبح 4- بذات خود اے ٹی ایس کے ویا گالیچولی نمبر 

 تک(16:00 سے 13:30دوپہر 
ای میل کے ذریعے، صرف اور صرف ایک تصدیق شدہ ای میل ایڈریس )پی ای سی( کے ذریعے، اس ای میل ایڈریس پر
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بہت زیادہ نیک تمنائیں
مینیجر

ڈاکٹر پییترو زونکیدو
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کارروائی کا متعلقہ افسر: ڈاکٹر پییترو زونکیدو
مجاز افسر: مادالینا بادونی- چنزیا والوتی

disabilita.autismo@asst-pg23.it؛ ای میل: 0352676490فون- 
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