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চু রি
রবরভন্ন উপাদাগ্রনি
একীকিণ

এটা রক ইরিগ্রেশন চু রি
েু বি হে একটি টু ে বর্চ্ছদশ়ী নাগবরক এক়ীকরণ হজতর.
চ্ছে বর্চ্ছদশ়ী এর উপ ংহার এক়ীকরণ বনবদব ষ্ট উচ্ছেশয অজবন করার বর্যতা আর্াব ক
পারবমট মযকাচ্ছে প্রবতপাবদত হত্তযা ম্পচ্ছকব দৃঢ়প্রত়ীজ্ঞ





ইতাবেযান িাষার জ্ঞান এর যথাযথ স্তচ্ছরর অজবন
যচ্ছথষ্ট জ্ঞান এর্ং নাগবরক ংস্কৃ বত অজবন;
রগৌণ বশশুচ্ছদর র্াযযতামূেক বশক্ষা বনবিত করা
রাজয বর্চ্ছদশ়ীচ্ছদর এক়ীকরণ প্রবক্রযা মথবন ম্পচ্ছকব দৃঢ় প্রত়ীজ্ঞ

প্রগ্রেি চু রি স্থরগে অথবা এক্সগ্রটনশান.

েু বি স্থবগত বর্চ্ছদশ়ী এর অনুচ্ছরাচ্ছয হচ্ছত পাচ্ছর র্া র্াডাচ্ছনা, যথাযথ েকুচ্ছমচ্ছেশন উপস্থাপনা, জনয
 গুরুতর স্বাস্থয র্া পবরর্ার;
 কমব ংস্থাচ্ছনর উচ্ছেচ্ছশয;
 প্রবশক্ষণ র্া বশক্ষানবর্ব রকা ,ব আপচ্ছেট অথর্া র্ৃবত্তমূেক বনচ্ছদববশকা বিচ্ছকাচ্ছযবি;
 ইোনবশ়ীপ প্রবশক্ষণ বিচ্ছকাচ্ছযবি;
 বিচ্ছকাচ্ছযবি র্া র্ৃবত্তমূেক বনচ্ছদববশকা আপচ্ছেট;
 বর্চ্ছদচ্ছশ পডাচ্ছশানা

সেযো যাচাই

যািা চু রি লক্ষণ
র্বহরাগত যারা:





হে ইতাবেয রটবরটবর রত প্রথম িু বি;
রকান কম এক র্ছচ্ছরর জনয র্া স্থান পারবমচ্ছটর জনয একটি আচ্ছর্দন দাবিে;
র্য 16 র্ছচ্ছরর রর্বশ . 16 এর্ং 18 র্ছর র্য ়ী বশশুচ্ছদর জনয েু বি বপতামাতা র্া
র্যবি বপতামাতার কতৃব পক্ষ েেবা দ্বারা স্বাক্ষবরত হয.
না কক চু রিগ্রে সাক্ষি কিগ্রে হগ্রব

বর্চ্ছদশ়ীচ্ছদর:






চ্ছে ররাগ রযমন গুরুতরিাচ্ছর্ রটক ইতা র্া িাষা এর্ং ংস্কৃ বত োবনবং ়ীমা বহচ্ছ চ্ছর্
অথর্া প্রবতর্ন্ধ়ী;
একাক়ী অপ্রাপ্তর্যস্কচ্ছদর;
মানর্ পাোচ্ছরর বশকার, বহং তা র্া গুরুতর রশাষণ
16 র্ছচ্ছরর রেচ্ছয কবনষ্ঠ;

ককাথায় আপরন সাবস্ক্রাইব
ইবমচ্ছগ্রশচ্ছনর স্পচ্ছতবেচ্ছো উবনচ্ছকা রত েু বি টি দপ্তর দ্বারা স্বাক্ষবরত হয
বর্চ্ছদশ়ীচ্ছদর দ্বারা , যারা কাচ্ছজর জনয র্াপবরর্াচ্ছরর একটি দচ্ছ যর চ্ছে অথর্া
অনযানয কারচ্ছণর রক্ষচ্ছে এবি , ররউবনবফচ্ছকশচ্ছনর জনয পুবেশ রেশচ্ছন আ া
রক হয় সাইন ইন কিাি পগ্রি
স্বাক্ষর করার ময 16 টি রক্রবেট আচ্ছছ পুরস্কার .
েু বি স্বাক্ষচ্ছরর বতন মাচ্ছ র মচ্ছযয, পর রথচ্ছক একটি প্রবশক্ষণ অবযচ্ছর্শন এর্ং ইতাবে মচ্ছযয
নাগবরক জ়ীর্চ্ছনর উপর তথয বিদমৎ আমবন্ত্রত হয.
অংশগ্রহণ অিার্ 15 রক্রবেট ক্ষবতগ্রস্ত জন্মাচ্ছত

মততচ্ছকযর রমযাদ রশষ হওযার আচ্ছগ এক মা , এক রেস্ক ইবেচ্ছগ্রশন অজবন আমন্ত্রণ
বর্চ্ছদশ়ীচ্ছদর দ্বারা নবথপে রথচ্ছক অবতবরি রক্রবেট এর স্ব়ীকৃ বত প্রাপ্ত জমা বেগ্র়ী পর়ীক্ষা.
Bolzano এর প্রচ্ছদচ্ছশ পরক র্ র্া কার়ী রচ্ছযচ্ছছ জামবান ঢু কা পর়ীক্ষার জনয রক্রবেট
স্ব়ীকৃ ত. যবদ আপবন ঠিক েকুচ্ছমচ্ছেশন না, পরক একটি পর়ীক্ষা করার জনয ইতাবেয,
রপৌর ইতাবে ংস্কৃ বতচ্ছত এর্ং নাগবরক জ়ীর্চ্ছনর জ্ঞান বেগ্র়ী েু বি পূণব করা আর্শযক
প্রদশবন অংশগ্রহণ প্রচ্ছযাজয হচ্ছত পাচ্ছর.
পযবাচ্ছোেনা ফোফে:
 েু বি বর্নষ্টকরচ্ছণর: পরক ংযুবি যথাযথ বেগ্র়ী (30 কেরিট সমান বা 30 এি
কবরশ) রপৌছয ;




র্ছচ্ছরর রমযাদ র্ৃবির: পরক একটি রক্রবেট যচ্ছথষ্ট
রগচ্ছছ বর্েুবপ্তর (1 এবং 29 মগ্রযয কেরিট) জনয নয ;

ংিযায

রপৌৌঁচ্ছছ

েু বি বর্নষ্টকরচ্ছণর: পরক একটি ংযুবি যচ্ছথষ্ট বেগ্র়ী রপৌৌঁচ্ছছ বন, র্া স্থান পারবমট
এর্ং প্রতযাহার রদশ রথচ্ছক (কেরিট সমান 0 র্া কম 0) র্বহষ্কৃত করা হয.

পিামশশ অন লাইন অবস্থা
পরক http://accordointegrazione.dlci.interno.it এ ইোরচ্ছনট মাযযচ্ছম, েু বির
রমযাদ ময পরামশব করা হচ্ছত পাচ্ছর:




রক্রবেট অজবন কচ্ছরচ্ছছন;
পর়ীক্ষা পবরোেনার জনয কাো তাবরি.
েু বি স্বাক্ষচ্ছরর ময এই রশষ, অনোইন উপেব্ধ বর্বশষ্টয র্যর্হাচ্ছরর জনয পরক
বনচ্ছদবশার্ে়ী হচ্ছর্.

