
INFORMAZIONI PER I GENITORI STRANIERI
SULLA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE

কলে�জ নি�র্ব�াচলে� নির্বলে�শী  
অনি��ার্বকলে�র জ�্য তথ্য    

OBBLIGO FORMATIVO

• Per legge in Italia l’istruzione è obbligatoria per tutti i ragazzi e le ragazze fino al compimento dei 18
anni.

• Fino ai 15 anni i ragazzi devono essere iscritti secondo l’età alla classe che corrisponde, dopo i 16
anni e necessario avere il diploma di licenza media per continuare il percorso di formazione.

• Lo studio è un diritto-dovere; i genitori dei ragazzi, o chi ne fa le veci, devono rispettare questa legge
e sono obbligati ad iscrivere i propri figli a scuola per non essere sanzionati.

 নিশক্ষাগত �ায়র্বদ্ধতা
•             ইতানি�র আই� অ�ুসালের ১৮ বছর পর্যন্ত সমস্ত ছেলে ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক র্বছর পর্য�ন্ত সমস্ত ছেলে ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক সমস্ত ছেলে ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছেছলে� ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছেমলেয়লে�র জ�্য নিশক্ষা র্বাধ্যতাম�ূক।
•            ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্লাসে নথিভুক্ত করা আবশ্যক র্বছর র্বয়স পর্য�ন্ত সমস্ত ছেলে ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক নিশশুলে�র র্বয়স অ�ুর্যায়ী নি�নি��ষ্ট ক্লাসে নথিভুক্ত করা আবশ্যক ক্লালেস �নিথ�ুক্ত করা আবশ্যক করা আর্বশ্যক,    ১৬ বছর বয়সের র্বছর র্বয়লেসর

          পর পড়া ছে�খা চানি�লেয় র্যাও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলকয়ার জ�্য হাই সু্ক� নি3লে4ামা থাকলেত হলের্ব।
•      অধ্যয়� হ� একটি অধিকার এবং অনিধকার এর্বং �ানিয়ত্ব;   ছেছলে�লেমলেয়লে�র র্বার্বা-  মা ,       ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছের্য তাঁলে�র �ানিয়ত্ব পা�� কলের,

            তারা এই আই�লেক সম্মা� করলেত হলের্ব এর্বং তালে�র নিশশুলে�র সু্কলে� নি�র্বন্ধ� করালের্ব র্বাধ্যতামূ�ক�ালের্ব।

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

• Bisogna iscriversi alla scuola superiore entro il mese di febbraio di ogni anno tramite il portale del Ministero
dell’istruzione on line entro i primi giorni di febbraio di ogni anno, se si arriva in corso d’anno ci si deve
rivolgere direttamente alla segreteria della scuola scelta.

• E’ necessario avere i documenti scolastici dell’ultima classe frequentata con successo, tradotti e legalizzati
presso l’ambasciata o il consolato italiano nel proprio paese.

           নি�র্বন্ধ� করার পদ্ধনিত
•         প্রনিতর্বছর ছে=ব্রুয়ারী মালেসর প্রথম নি�লেক কলে�লেজর নি�র্বন্ধ� করলেত হয়,    প্রনিতটি অধিকার এবং র্বছলেরর ছে=ব্রুয়ানিরর

           মাঝামানিঝ অ��াইলে� নিশক্ষা মন্ত্রণা�লেয়র ছেপার্ট� ালেরর মাধ্যলেম হাই সু্ক�লেত �নিত� করলেত হলের্ব,   র্যনি� আপনি�
           র্বছলেরর মলেধ্য আলেস� তলের্ব নি�র্ব�ানিচত সু্কলে�র ছেসলেCর্টানির অনি=লেস অর্বশ্যই ছের্যাগালের্যাগ করলেত হলের্ব।

•              ছেশষ যে ক্লাসে পড়েছে তার একটি ডকুমেন্ট অনুবাদ করে আপনার দেশে ইটালিয়ান দূতাবাস বা ছের্য ক্লালেস পলেড়লেছ তার একটি অধিকার এবং 3কুলেমন্ট অনুবাদ করে আপনার দেশে ইটালিয়ান দূতাবাস বা অ�ুর্বা� কলের আপ�ার ছে�লেশ ইর্টানি�য়া� �তূার্বাস র্বা
       ক�সু্যলে�র্ট এর মাধ্যলেম বৈর্বধ কলের আ�লেত হলের্ব।



TIPI DI SCUOLE

 সু্কলে�র ধর�

PERCORSO BREVE

 সং নিক্ষপ্ত কোর্স ছেকাস�

FORMAZIONE PROFESSIONALE:

• Corsi della durata di 3 anni  (1+2)

• Per accedervi  è necessario il  diploma
di licenza media italiano

• Permettono  di  ottenere  una  qualifica
professionale

• Ha  validità  nella  regione  dove  si  è
conseguito

• Insegnano una specifica professione

• 34  ore  la  settimana  (si  studiano  più
materie oltre alle materie di base)

Principali indirizzi:

operatore della ristorazione: servizio sala e bar o
preparazione  pasti,  operatore  del  benessere:
acconciatura,  operatore  meccanico,  operatore
elettrico, meccanico auto, operatore elettronico-
informatica  e  telecomunicazioni,  operatore  ai
servizi  di  vendita,  operatore  panificazione  e
falegname (bisogni educativi speciali),  estetista,
operatore  alla  promozione  a  all’accoglienza
turistica, segreteria amministrativa, operatore del
mare e delle acque interne.

 প্রলে=শ�া� ছেIনি�ং ঃ
•     ছেকালেস�র ছেময়া� ৩ বছর র্বছর (১+২)

•       এর্টালের্ট �নিত� হর্বার জ�্য ইতা�ীর হাই সু্ক�
   নি3লে4ামা অজ� করা প্রলেয়াজ�

•     এই ছেকাস�টি অধিকার এবং আপ�ালেক একটি অধিকার এবং ছেপশা�ারী
  ছের্যাগ্যতা �া� করলের্ব।

•       এটি অধিকার এবং ছের্যখালে� অজ� � করা হলেয়লেছ ছেস অঞ্চলে�
 এটি অধিকার এবং বৈর্বধ

•     তারা আপ�ালেক একটি অধিকার এবং নি�নি��ষ্ট ক্লাসে নথিভুক্ত করা আবশ্যক ছেপশা
ছেশখালের্ব

•    সপ্ত কোর্সালেহ ৩ বছর ৪ ঘণ্টা ঘণ্টা (  ছেমৌনি�ক নির্বষ যে ক্লাসে পড়েছে তার একটি ডকুমেন্ট অনুবাদ করে আপনার দেশে ইটালিয়ান দূতাবাস বায়গুনি�
     ছাড়াও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক আলেরা নির্বষ যে ক্লাসে পড়েছে তার একটি ডকুমেন্ট অনুবাদ করে আপনার দেশে ইটালিয়ান দূতাবাস বায় অধ্যয়� করা হয়)

 প্রধা� নির্বষ যে ক্লাসে পড়েছে তার একটি ডকুমেন্ট অনুবাদ করে আপনার দেশে ইটালিয়ান দূতাবাস বায়গুলে�াঃ
      হ� এর্বং র্বার সানি�� স র্বা খার্বার প্রস্তুনিত,  সুস্থতা

  অপালেরর্টরঃ চুলে�র স্টাইনি�স্ট,   ছেমকানি�ক অপালেরর্টর,
 বৈর্ব�্ুযনিতক অপালেরর্টর,   অলের্টা ছেমকানি�ক,ইলে�কIনি�ক-

   কনিVউর্টার এর্বং ছের্টনি�লের্যাগালের্যাগ অপালেরর্টর,   
  নির্বক্রয় ছেসর্বা অপালেরর্টর,    ছের্বকানির এর্বং কাঠনিমনিZ

 অপালেরর্টর (      এর জ�্য নির্বলেশষ যে ক্লাসে পড়েছে তার একটি ডকুমেন্ট অনুবাদ করে আপনার দেশে ইটালিয়ান দূতাবাস বা নিশক্ষা প্রলেয়াজ�)
রূপনির্বশার�,    পর্য�র্ট� অ�্যথ��া জ�্য প্রচার
অপালেরর্টর,      সমুলে\র এর্বং অন্ত সমস্ত ছেলে ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলকলে��শীয় জ�



অপালেরর্টর।
 

PERCORSO LUNGO

   �ীঘ� ছেকাস�

ISTITUTO PROFESSIONALE:

Scuola della durata di 5 anni (2+2+1)

Permette di ottenere un diploma Maturità

Permette di inserirsi nel mercato del lavoro con
un  diploma  professionale,  ma  anche  di
continuare gli studi all’Università.

34 ore la settimana (si studiano più materie oltre
alle materie di base)

Principali indirizzi:

operatore di manutenzione e assistenza tecnica,
operatore  di  manutenzione  dei  mezzi  di
trasporto, operatore di aparati-impianti  e servizi
tecnici industriali e civili, operatore di produzione
industriale  e  artigianale,  odontotecnico,  servizi
commerciali,  promozione  commerciale  e
pubblicitaria, servizi socio-sanitari, operatore del
montaggio e della manutenzione di imbarcazioni
di  porto,  accoglienza  turistica,  enogastronomia
(Chef), Servizi si sala e di vendita (cameriere).

 প্রফে�শনাল ইনস্টিটিউটঃ ইনস্টি
টিউটঃ

•     ক�াফে��র মেয়াদ ৫ বছর ক�য়াদ ৫ বছর ৫ বছর বছর মেয়াদ ৫ বছর (২+২+১)

•    এটি আপনাফে� এ�টি �ফেল ইনস্টিটিউটঃফে�র মেয়াদ ৫ বছর 
 স্টি ফে!া�া ( �াতুস্টির মেয়াদ ৫ বছর তা)   প্রদ ৫ বছর ান�স্টির মেয়াদ ৫ বছর ফেব

•    এটি আপনাফে� এ�টি কপশাদ ৫ বছর ার মেয়াদ ৫ বছর 
     স্টি ফে!া�া স্টিদ ৫ বছর ফেব যা স্টিদ ৫ বছর ফেয় আপস্টিন শ্র�

   বা�াফের মেয়াদ ৫ বছর প্রফেবশ �র মেয়াদ ৫ বছর ফেত পার মেয়াদ ৫ বছর ফেবন,  বা
  স্টিবশ্বস্টিবদ ৫ বছর ্যাল ইনস্টিটিউটঃফেয় পড়াফেশানার মেয়াদ ৫ বছর চাস্টিল ইনস্টিটিউটঃফেয়

 কযফেত পার মেয়াদ ৫ বছর ফেবন।

•    �প্তাফে, ৩৪ ঘণ্টা ঘণ্টা (   ক�ৌস্টিল ইনস্টিটিউটঃ� স্টিবষয়গুস্টিল ইনস্টিটিউটঃ
     ছাড়াও আরো বিষয় অধ্যয়ন করা হয়আফের মেয়াদ ৫ বছর া স্টিবষয়অধ্যয়ন�র মেয়াদ ৫ বছর া ,য়)

 প্রধান স্টিবষয়গুফেল ইনস্টিটিউটঃাঃ

    রক্ষণালের্বক্ষণ অপালেরর্টর এর্বং প্রর্যুনিক্ত করা আবশ্যকগত সহায়তা,
   পনিরর্বহ� উপা�ালে�র রক্ষণালের্বক্ষণ অপালেরর্টর,

     উনি]� এর্বং নিশল্প ও বেসামরিক প্রযুক্তিগত ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছের্বসামনিরক প্রর্যনুিক্ত করা আবশ্যকগত
   ই�স্টলে�শ� ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছেসর্বা অপালেরর্টর,    নিশল্প ও বেসামরিক প্রযুক্তিগত ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক হস্ত ছেলে ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলকনিশল্প ও বেসামরিক প্রযুক্তিগত
 উৎপা�লে�র অপালেরর্টর,  ছে3ন্ট অনুবাদ করে আপনার দেশে ইটালিয়ান দূতাবাস বাা�,   র্বানিণনিজ্যক ছেসর্বা,

   র্বানিণনিজ্যক ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক নির্বজ্ঞাপ� প্রচার,    সামানিজক ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য
ছেসর্বা,      জাহালেজর ই�স্টলে�শ� ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক রক্ষণালের্বক্ষলেণর
অপালেরর্টর,    পর্য�র্ট� নিরলেসপশ�,  এলে�াগালেbা�নিম



(ছেশ=),      হ� সানি�� স এর্বং নির্বক্রয় ছেসর্বা (ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলকলেয়র্টার)।

PERCORSO LUNGO
  �ীঘ� ছেকাস�

ISTITUTO TECNICO:

• Scuola della durata di 5 anni (2+2+1)

• Permette di ottenere un diploma Maturità

• Permette  di  inserirsi  nel  mercato  del
lavoro con un diploma tecnico, ma anche
di continuare gli studi all’Università.

• 34  ore  la  settimana  (si  studiano  più
materie oltre alle materie di base)

Principali indirizzi:

turismo, relazioni internazionali per il marketing,
sistemi  informativi  aziendali,  amministrazione
finanza e marketing, tecnico elettronico , tecnico
di  automazione,  informatica,  telecomunicazioni,
tecnico  delle  costruzioni-ambiente  e  territorio
(geometri),  tecnico elettronico ed elettrotecnico,
meccanica, meccatronica ed energia, logistica e
trasporti, sistema moda, biotecnologie ambientali
e  biotecnologie  sanitarie,  conduzione  mezzo
navale, conduzione apparati impianti marittimi.

 ছের্টকনি�ক্যা� ই�নিস্টটি অধিকার এবং উর্টঃ

•      সু্কফেল ইনস্টিটিউটঃর মেয়াদ ৫ বছর ক�াফে��র মেয়াদ ৫ বছর ক�য়াদ ৫ বছর ৫ বছর বছর মেয়াদ ৫ বছর (২+২+১)

•    এটি আপনাফে� এ�টি �ফেল ইনস্টিটিউটঃফে�র মেয়াদ ৫ বছর 
 স্টি ফে!া�া (�াতুস্টির মেয়াদ ৫ বছর তা)   প্রদ ৫ বছর ান�স্টির মেয়াদ ৫ বছর ফেব

•    এটি আপনাফে� এ�টি কট�স্টিন�্যাল ইনস্টিটিউটঃ
     স্টি ফে!া�া স্টিদ ৫ বছর ফেব যা স্টিদ ৫ বছর ফেয় আপস্টিন শ্র�

   বা�াফের মেয়াদ ৫ বছর প্রফেবশ �র মেয়াদ ৫ বছর ফেত পার মেয়াদ ৫ বছর ফেবন,  বা
  স্টিবশ্বস্টিবদ ৫ বছর ্যাল ইনস্টিটিউটঃফেয় পড়াফেশানার মেয়াদ ৫ বছর চাস্টিল ইনস্টিটিউটঃফেয়

 কযফেত পার মেয়াদ ৫ বছর ফেবন।

•    �প্তাফে, ৩৪ ঘণ্টা ঘণ্টা (   ক�ৌস্টিল ইনস্টিটিউটঃ� স্টিবষয়গুস্টিল ইনস্টিটিউটঃ
     ছাড়াও আরো বিষয় অধ্যয়ন করা হয়আফের মেয়াদ ৫ বছর া স্টিবষয়অধ্যয়ন�র মেয়াদ ৫ বছর া ,য়)

 প্রধান স্টিবষয়গুফেল ইনস্টিটিউটঃাঃ

পর্য�র্ট�,   আন্ত সমস্ত ছেলে ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলকজ� ানিতক নির্বপণ� সVক� ,  র্ব্যর্বসার তথ্য
নিসলেস্টম,     অথ� ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক নির্বপণ� প্রশাস�,  ইলে�কIনি�ক
প্রর্যুনিক্ত করা আবশ্যকনির্ব�,   অলের্টালেমশ� ছের্টকনি�নিশয়া�,  কনিVউর্টার
ছের্টকনি�নিশয়া�,  ছের্টনি�লের্যাগালের্যাগ,    পনিরলের্বশ ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক অঞ্চ�

  নি�ম�াণ প্রর্যুনিক্ত করা আবশ্যকনির্ব� (জনিরপকারী),  ইলে�কIনি�ক এর্বং 
 ইলে�লেcালের্টকনি�ক্যা� প্রর্যনুিক্ত করা আবশ্যকনির্ব�,ছেমকানি�ক,

  ছেমর্টালেIক্সস এর্বং ইজানির,    সরর্বরাহ এর্বং পনিরর্বহ�,
 =্যাশ� স্টাইনি�শ,    পনিরলের্বশ এর্বং স্বালেস্থ্যর

বৈজর্বপ্রর্যুনিক্ত করা আবশ্যক,   ছে�ৌ পনিরর্বহ�,   সামুনি\ক র্ব্যর্বস্থা
পনিরর্বহ�।



PERCORSO LUNGO
  �ীঘ� ছেকাস�

ISTITUTO LICEALE:

• Scuola della durata di 5 anni (2+2+1)

• Permette  di  ottenere  un  diploma  di
Maturità

• Da una formazione teorica che prepara
principalmente all’Università

• richiede  una  conoscenza  elevata  della
lingua italiana

• 27 ore settimanali (materie teoriche)

Principali indirizzi:

Scientifico - scienze applicate e seconda lingua
europea

Classico - classico europeo, musicale

Artistico – architettura e ambiente, arti figurative,
audiovisivo  e  multimedia,  design,  scenografia,
grafica

Scienze umane – economico sociale

Linguistico

 ই�নিস্টটি অধিকার এবং উর্ট সু্ক�ঃ

•      সু্কফেল ইনস্টিটিউটঃর মেয়াদ ৫ বছর ক�াফে��র মেয়াদ ৫ বছর ক�য়াদ ৫ বছর ৫ বছর বছর মেয়াদ ৫ বছর (২+২+১)

•    এটি আপনাফে� এ�টি �ফেল ইনস্টিটিউটঃফে�র মেয়াদ ৫ বছর 
 স্টি ফে!া�া (�াতুস্টির মেয়াদ ৫ বছর তা)   প্রদ ৫ বছর ান�স্টির মেয়াদ ৫ বছর ফেব

•     এটি আপনাফে� তত্ত্বগত প্রস্টিশক্ষণ দিয়ে স্টিদ ৫ বছর ফেয়
     থাফে� যা প্রধানত ইউস্টিনভাস্টি��টির মেয়াদ ৫ বছর �ন্য

প্রফেয়া�ন

•     ইতাল ইনস্টিটিউটঃীয়ান ভাষার মেয়াদ ৫ বছর উচ্চ স্তরের জ্ঞান স্তফের মেয়াদ ৫ বছর র মেয়াদ ৫ বছর জ্ঞান
প্রফেয়া�ন

•    �প্তাফে, ২৭ ঘন্টা ঘন্টা (  তাস্টিত্ত্ব� স্টিবষয়)

 প্রধান স্টিবষয়গুফেল ইনস্টিটিউটঃাঃ

 বৈবজ্ঞাস্টিন� (�াইন্স)   -    প্রফেয়াগ স্টিবজ্ঞান এবং
  স্টিGতীয় ইউফের মেয়াদ ৫ বছর াপীয় ভাষা

 ক্লাস্টি�� (আর মেয়াদ ৫ বছর �)–  ইউফের মেয়াদ ৫ বছর াপীয় ক্লাস্টি��, বাদ ৫ বছর ্যযন্ত্র

 স্টিশল্প�ল ইনস্টিটিউটঃা -    আস্টি�� ফেট�চার মেয়াদ ৫ বছর এবং পস্টির মেয়াদ ৫ বছর ফেবশ,

 স্টিভ�্ুযয়াল ইনস্টিটিউটঃ আট� �,   অস্টি ও আরো বিষয় অধ্যয়ন করা হয়স্টিভ�য়ুাল ইনস্টিটিউটঃ এবং
�াস্টিKস্টি�স্টি য়া,  স্টি �াইন,   ক�ট স্টি �াইন,

গ্রাস্টি�ক্স।

  �ানব স্টিবজ্ঞান -    �া�াস্টি��অথ�নীস্টিত এবং ভাষা



Se la scuola scelta non è quella giusta è possibile entro i primi due anni cambiare indirizzo all’interno della
scuola  che  si  frequenta  o  passare  da  un  tipo  di  istituto  ad  un  altro  (professionale,  tecnico  o  liceale)
superando degli esami integrativi.

            ছের্য সু্ক� আপনি� ছের্বলেছ নি�লেয়লেছ� তা র্যনি� আপ�ার কালেছ সঠিক মলে� �া হয়,      তাহলে� প্রথম �ইু র্বছলেরর মলেধ্য নির্বষ যে ক্লাসে পড়েছে তার একটি ডকুমেন্ট অনুবাদ করে আপনার দেশে ইটালিয়ান দূতাবাস বায়
              পনিরর্বত� � কলের ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলকই সু্কলে� ছেথলেক ছের্যলেত পারলের্ব� অথর্বা সু্ক� পনিরর্বত� � কলের চলে� ছের্যলেত পারলের্ব� (প্রলে=শ�া�,

ছের্টকনি�ক্যা�..........)।
______________________________________________________________________
Per ulteriori informazioni contattare:

    আরও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক তলেথ্যর জ�্য ছের্যাগালের্যাগ করু�ঃ

COMUNE DI VENEZIA
 ছে�নি�স ছেপৌরস�া

 
Servizio Immigrazione e Promozione diritti di cittadinanza

     ইনিমলেCশ� সানি�� স ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক �াগনিরকত্ব অনিধকার প্রচার

Ricevimento per appuntamento telefonare: 348 9503849 – 041 2747432
       এপলেয়ন্ট অনুবাদ করে আপনার দেশে ইটালিয়ান দূতাবাস বালেমন্ট অনুবাদ করে আপনার দেশে ইটালিয়ান দূতাবাস বা পার্বার জ�্য ছে=া� করু�ঃ ৩ বছর ৪ ঘণ্টা ৮ বছর পর্যন্ত সমস্ত ছেলে ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক ৯৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্লাসে নথিভুক্ত করা আবশ্যক০৩ বছর ৮ বছর পর্যন্ত সমস্ত ছেলে ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক৪ ঘণ্টা ৯ –  ০৪ ঘণ্টা ১ ২৭৪ ঘণ্টা ৭৪ ঘণ্টা ৩ বছর ২

Venezia Castello 5065 – San Lorenzo

 ছে�নি�স    কালেস্ত ছেলে ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলকলেjা ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্লাসে নথিভুক্ত করা আবশ্যক০৬ বছর বয়সের৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্লাসে নথিভুক্ত করা আবশ্যক –  সা� ছে�ালের�ছ
Mestre Via Verdi, 36   

ছেমসলেk   নি�য়া ছে�রনি�, ৩ বছর ৬ বছর বয়সের

Servizio Progettazione Educativa
  নিশক্ষা পনিরকল্প ও বেসামরিক প্রযুক্তিগত�া পনিরলেষ যে ক্লাসে পড়েছে তার একটি ডকুমেন্ট অনুবাদ করে আপনার দেশে ইটালিয়ান দূতাবাস বার্বা

Ricevimento per appuntamento telefonare:041 2749664 – 041 2749530
       এপলেয়ন্ট অনুবাদ করে আপনার দেশে ইটালিয়ান দূতাবাস বালেমন্ট অনুবাদ করে আপনার দেশে ইটালিয়ান দূতাবাস বা পার্বার জ�্য ছে=া� করু�ঃ ০৪ ঘণ্টা ১ ২৭৪ ঘণ্টা ৯৬ বছর বয়সের৬ বছর বয়সের৪ ঘণ্টা –  ০৪ ঘণ্টা ১ ২৭৪ ঘণ্টা ৯৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্লাসে নথিভুক্ত করা আবশ্যক৩ বছর ০

Mestre Viale san Marco 156
ছেমসলেk    নি�য়ালে� সা� মারলেকা, ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্লাসে নথিভুক্ত করা আবশ্যক৬ বছর বয়সের


