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تمام پرائمری اسکول کے والدین کو
اسکول گاریبلدی  -مینوتی  -باتیستی
کنڈر گردن اسکول بکسیو  -مورتوری
الیکٹرانک اسکول رجسٹر ،کنڈر گردن اور پرائمری اسکول کے لئے
لکھیں ،معزز والدین
آپ کو یہ خبر دی جاتی ہے ،سولیرا کے میں پڑنے والے ہر بچے کے لئے ،الیکٹرانک اسکول رجسٹر تیار کیا جا
رہا ہے.
لہذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہیں اس نوٹس کو پر کے اور ساتھ دے فارم کو فل عپ کریں اور اس میں اپنی
ایمیل اڈریسس لکھیں تکے آپ رجسٹر آپ کے نام کا بن سکے اور صرف آپ اجسے چیک کر سکیں.
اس کے آپ کے دیے ہوئے ایمیل اڈریسس پے ایک آپ اکاؤنٹ میں انٹر ہنے کے لئے پوری ڈیٹیل بھیجی جائے.
اس ڈیٹیل کو دھیحا ً سے پڑے اور اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹو کریں.
الیکٹرانک رجسٹر آپ کے کے لئے انتہائی فائدہ مند سبط ہو سکتا ،یہاں آپ اپنے بچے کی تمام ایکٹیویٹی چیک کر
سکیں گے ،ارے ساتھ ہی ساتھ اسکول کا سلیبس بھی پر سکیں گے
یاد رہے کے آپ صرف اپنے بچے کی ایکٹیویٹی دیکھ سکیں گے ناکے دوسرے بچوں کی.
اگر آپ کو اکاؤنٹ سے مطلق کسی بھی انفورمشن کی ضرورت ہو تو آپ اس ایمیل پی رابطہ کر سکتے
ہیں  moic808007@istruzione.itیا پھر ٹیلیفونک رابطہ کے لئے کال کریں 059567234
اگر آپ کو آن الئن گوگل ایپ یا کالس رومم ،یا پھر اککونرٹ کوئی بھی مسلہ پیش اے تو آپ کالس ٹیچر رابطہ کر
سکتے ہیں .
اسکول پرنسپل سولیرا
پروفیسر تیسانا سگالنی
دویگیٹل دستخط آرٹیک ل  3شک 1993 / 39 /

) اس فارم کو فل عپ کر کے 23ستمبر  2020کے

آبدار اسکول واپس
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