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 ساٹھ گھنٹے

 

 

 کون داخلہ لے سکتا ھے

کورس ان غير ملکيوں کے لئے ھيں جو بے روزگار ھييں اور اطالوی زبان صحيح طرح سے نہيں جانتے اور انکا اندراج ترينتو صوبہ کے دفتر روزگار ميں 
ديا گيا ھے جيسے کاسہ اينتيگراسيونے گوادانيوھے اور کمپنياں جنکے ہيڈ کوارٹر ترينتو صوبہ ميں ھيں اور جنکے ورکرز کو کام سے معطل کر   

 ان تقاضوں پر پورا اترنا کورس ميں اندراج کے وقت بھی اور کورس کے آغاز کے وقت بھی ضروری ھے
 

 

 کورس ميں داخلہ کيسے کروانا ھے

 کورس ميں آپ کا اندراج دفترروزگا رکے آپريٹر کے ساتھ آپ کے ساتھ انٹر ويو کے بعد کيا جائے گا

د دہانی کرائی جاتی ھے کہ چند دفاتر روزگار ميں اپوائنٹمنٹ لينا پڑتی ھےيا  

 

 

  کورسز کی آرنائزيشن

 داخلہ لينے والےسب افرادکو فون کال يا ايس ايم ايس کے ذريعے کنٹيکٹ کيا جائے گا
انٹر ويو . رر کرے گا تاکہ مناسب گروپ بنائيں جا سکيںکورس کروانے واQ اداره آپ کی اطالوی زبان کی جانچ کے ليے آپ کے ساتھ انٹرويو کی تاريخ مق 

 کے بعدفون کال يا ايس ايم ايس کے ذريعےاداره آپکو کورس کے آغاز کے بارے ميں مطلع کرے گا۔

 لہذا ايک درست اور چلتا ہوا فون نمبر چھو ڑ نا ضروری ہے
ورس چاليس گھنٹے اور دوسرا  کام  کی فعال ت[ش  بيس گھنٹے کورس کی کورس دو حصوں پر مشتعمل ھے۔ ايک غير ملکيوں کے ليے اطالوی زبان کا ک

 ذياده سے ذياده دن ميں چار گھنٹے کی ک[سز ھو گی
 کورس کے پہلے دن ک[س ميں بيٹھنے کے ليے اپنے ايک کار آمد شناختی کارڈ کے ساتھ حاضر ہونا ضروری ھے۔

 

 رجسٹر پہ حاضری کے دستحظ

ٹر کے دستخط  شده گھنٹوں کو جمع کر کے کيا جاتا ھےشرکاء کا کام ہے کہ صبح کی ک[سزاورجب  دوپہر کی ک[سز ھوں حاضری کی شرح کا حساب رجس
ان ميں واضع طور پر دستحظ کريں اگر کوئی رجسٹرحاضری ميں ردوبدل يا غلط بيانی کرتے ہوئے پکڑا گيا  تومجاز حکام سے اس کی شکايت کی جائے 

 گی۔

اتھ ساتھ دستحط ايمانداری سے کرنے کا کہا جاتا ھے کورس کے اوقات کار کے مطابق دير سے آنے کی صورت ميں، چھٹی جلد کرنے وقت کی پابندی کے س
 کی صورت ميں سب رجسٹر ميں درج کيا جائے گا اور حاضری کی شرح کو گھٹا دے گا

 

 

 پبلک ٹرانسپورٹ
ور ٹرينيں ترينتو صوبے کے اندر ريزيدنس يا ڈوميسال سے کورس کی جگہ تک صرف کورس ميں شامل بے روزگاروں کے لئے پبلک ٹرانسپورٹ بسيں ا

اور صرف کورس کے دنوں ميں مفت ھی۔ پبلک ٹرانسپورٹت کی مفت سہولت حاصل کرنے کے ليے ايک عدد پاسپورٹ سائز تصوير اپنے شناختی دستاويز 
کے ٹکٹ گھرميں سمارٹ کارڈواست  کی درخواست بھرنا اوربے روزگار ھونے کی کے ساتھ کورس شروع ھونے سے ايک ہفتہ پہلے ترينتينو ٹرانسپورٹ 

تصديق کرنا ضروری ھے۔ ضروری کنٹرول کئے جائيں گئے ھم آپکو مطلع کرتے ہيں کہ کارڈ ملنے سے پہلے کے سفر کا خرچ آپکو خود ادا کرنا پڑے گا 
 مثال کے طورپرشروع کی ميٹينگز کے لئے صارفين پرھے

 

 

 حاضری Qزمی ھے

D.lgs. 150/2015 

قانون کے تحت خدمت کے معاہده کے مقصد کی تعميل کے لئےاور سرٹيفکيٹ کے اجرا کے لئےکورس کے گھنٹوں کی Qزمی حاضری کم از کم اسی فيصد 
   فيصد ہے80

 

 

ِکم از کم حاضری پوری نہ ھونے کی صورت ميں  

 جو آمدن ميں مالی امدادحاصل کر رہے ہيں ذمہ داريوں کی تعميل کی شرط کے ساتھ

  اگر وه ب[ جواز کورس ميں نہں آتے يا مقرر کرده گھنٹوں کی حاضری پوری نہيں کرتے تو انہيں
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 D.lgs. 150/2015 کے مطبق سزا دی جائے گی جنکی خدمت کے معاہد ميں تصديق کی گئی ھے

پشين گوئی کی جاتی ھےخاص طور پر   

۔۔ کورس ميں حاضر نہ ھونے يا دستبردار ھونے کی صورت ميں ايک ماه کی مالی مدد کاٹی جائے گی1نمبر   

۔دوسرے کورس ميں حاضر نہ ھونے يا دستبردار ھونے کی صورت ميں حاصل شده خدمت اور بے روزگاری کے سٹيٹس سے دستبردار کر ديا جائے 2نمبر 
 گا

ئی جاتی ھے کہ  بے روزگاری کے سٹيٹس سے دستبردارھونے کے بعدياد دہانی کرا  

 D.lgs. 150/2015 کے مطبق کم از کم دو ماه تک بےروزگاری کا نيا انداج کروانا ممکن نہيں ہے 

 

 جو صوبائی مدد ليتے ھيں اور جو نہيں ليتے پر ان پرشرط ذمہ داری عائد ھے

جنکی حاضری کے کم از کم مقرر کرده گھنٹے پورے نہيں ھوتے انکے نام مجازحکام کو ديے جايئں گے تاکہ جو کورس ميں  ب[ جواز حاضر نہيں ھوتے يا  
  وه مناسب کاروائی کر سکيں  مث[ مالی مدد کی معطلی

 

 جن پر شرط ذمہ داری عائد نہيں

پورے نہيں ھوتے تو  وه دفتر روزگار کی اور سہولتوں سے اگر يہ کورس ميں  ب[ جواز حاضر نہيں ھوتے يا جنکی حاضر کے کم از کم مقرر کرده گھنٹے  
 مستفيد نہيں ھو سکيں گے

 کم از کم دو ماه کے لئے اور ذياده س ذياده چھ ماه کے عرصہ کے لئے

 

 

 کم از کم  Qزمی حاضری پوری نہ ھونے کی صورت ميں چند جوازقابل قبول ھيں 

ازکے طور پر جند اور وجوہات ھيں جيسے اپنی بيماری ، تين سال سے کم عمر بچوں کی بيماری يا درج شده کام ايک جواز ھو سکتا ھے اس کے ع[وه جو
گھر والوں کوتسلسل سے سنبھالنے کی ضرورت کی صورت ميں يا کسی اور مجبوری کی وجہ سے جس کی مناسب دستاويزات آپکو دفتر روزگار ميں پيش 

کو گھنٹے Qزمی کرنے ھيں مقرر کرده کم از کم گھنٹوں کی حاضری پوری نہ ھونے پرکرنی ھوں گی واقعہ کے پانچ دن کے اندر اندر جن  

 ان کئے گئے طريقہ کار کے مطابق اپنا جواز پيش کرنا ھو گااور انکا اندراج کسی اور  تشکيلی کورس ميں کيا جائے گا
 

ُ ہے کہ کسی بھی وقت ان لوگوں کو جو اپنے رويے کی وجہ سے ک[س دفتر روزگار يا اور کورس والے ادارے اپنے افسران يا اسٹاف کے ذريعے حق رکھتا

ُميں بدنظمی ياک[س کی باقائدگی ميں رکاوٹ پيدا کريں انکو کورس سے خارج کردے۔  

 800264760 مزيد معلومات کے لئےاس نمبر پر رابطہ کريں 

  بجے1 تا 8 :30پيروار سے جمعہ تک

  بجے4 تا 2:30جمعرات کو 

formazione.disoccupati@agenzialavoro.tn.it  

 


