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معاہدے کے انضمام  
 

 معاہدہ یہ( ہے ولیڈ سے عمر کی سال سولہ معاہد یہ)ہے آلہ ایک لئے کے سہولت کی انضمام  کے شھریوں ملکی غیر معاہدہ یہ
 ہیں۔ کرتے درخواست کی رہائش زیادہ سے سال ایک اور ہیں ہوتے داخل بار پہلی میں اٹلی کہ جو ھے لیے کے لوگوں تمام ان

ہونگے۔ کرنا حاصل کریڈٹ تیس کےلیے تجدید کی نامہ اجازت  نے رہائشی ملکی غیر اندر، اندر کے سال دو پہلے  
 رہائشی پہلی وہ کے ہے کرتا عزم وہ اور ہیں۔ جاتے دیے کریڈٹ سولہ اسے تو ہے کرتا دستخط معاہدےپر جب غیرملکی
 ان گا کرے پورے کریڈٹ تیس وہ کے کر چیزیں یہ گا کرے چیزیں الزمی کچھ وہ پہلے سے ہونے حتم وقت کے نامہ اجازت
   ہے رہی جا دی نیچے فہرست کی چیزوں

 
 اس کریں شرکت میں سیشن ٹریننگ شہری کے گھنٹے 01 میں مراکز ضلعی مستقل اندر کے ماہ تین کے دستخط پر معاہدے   

نا شرکت میں کورس  -        گے۔ جایں ہو ضائع کریڈٹ 01 کے آپ سے کرنے   
                       -   کرویں۔ درج پر تور الزمی میں سکول نام کا ان لئے کے بنانے یقینی کو تعلیم الزمی کی بچوں چھوٹے

 -    ۔ کریں ادا ٹیکس
 

    30 کہ ہے الزمی لیے کے غیرملکی لئے، کے پہنچنے تک کل کی کریڈٹ :
سطح کے کوادرو کومن یورپی ہیں جاتے کیے حاصل کریڈٹس    30   - 

کرکے۔ پاس امتحان کا کورس کے  زبان کااطالوی  A2   
 تعلیم اپنی تک کالس آٹھویں کر لے داخلہ میں اسکول اطالوی ایک آپ کہ ہے بھی یہ طریقہ اور ایک کا کرنے پورے کریڈٹ

          -   30    کریں۔ مکمل
کر۔ بنوا ٹاریہ سنے کارٹا اور کے کر انتحاب کا ڈاکٹر اپنے ہیں سکتے جا کیے حاصل  کریڈٹ    4  - 

۔ کے بنوا پر نام اپنے کانٹریکٹ کا گھر ہیں سکتے جا کیے حاصل  کریڈٹ      6  - 
 -  4     ۔ کے کر شروع کاروبار کوئی ہیں سکتے جا کیے حاصل  کریڈٹ

۔ ہیں ہوتے ضائع میں صورت کس کریڈٹ  
 کرنے نا شرکت میں سیشن ٹریننگ شہری کے گھنٹے 01 میں مراکز ضلعی مستقل اندر کے ماہ تین کے دستخط پر معاہدے

۔ گے جایں ہو ضائع کریڈٹ 01 کے آپ سے  
گے۔ جایں کاٹے کریڈیٹ زیادہ اتنے ہوگا جرم بڑا جتنا اور ہیں جاتے کاٹے کریڈٹ میں صورت کی ہونے صابت جرم  
 بچوں میں ہونگے۔جس دکھانے دستوایز اپنے نے آپ گا۔تب لے امتحان کا آپ بالےگااور کو سپورٹیلواونیکوآپ بعد کے سال دو
۔ وغیرہ کارڑ میڑیکل سرٹیفیکیٹ، کے شرکت میں کورس اسناد، کے حاضری کی اسکول کی  
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30 آپ اگر بعد کے سال دو اگر  کو آپ میں جس گا جائے دیا دے اور وقت کا سال کوایک توآپ پاتے پہنچ نہیں تک کریڈٹ 
30 پر تور الزمی  میں دفتر امیگریشن کے اونیکو سپورٹیلو کو کےلئےآپ لینے وقت یہ ہوگا۔مگر ضروری پہنچنا تک کریڈٹ

  ۔ ہوگی دینی درخواست
    

  0  کریڈٹ  برابر کے 
 بھی حال صورت ایسی کچھ اور ہے جاتا لیا لے واپس نامہ اجازت رہائشی سے آپ تو ہیں جاتے ہو زیرو کریڈٹ کے آپ اگر
  ہے جاسکتا نکاال بھی باہر سے ملک کو آپ میں جن ہیں ہوتی
۔ لئے کے معلومات مزید  

www.immigrazione.regione.toscana.it > Accordo di integrazione 
 

 رابطے
تک جمعرات کر لے سے پیر  

9.00-13.00 
Telefono: 055 2783643 

E-mail: immigrazione.pref_firenze@interno.it 
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