
   দল�ো প�ৌরসভোর এ. এস.          ২০২২ সো� প�ল� ২০২৩ সোল�র সু্কল�র দু�ুলরর খোবোলরর �রিরলসবোর
 অন�োইন পরজি�ল�শন

   ২০২২ সো� -   ২০২৩ সোল�র এ.এস.     প�রি�ন �রিরলসবোর সুরিবধো পনয়োর �ন্য,       অন�োইলন পরজি�ল�শন �রো আবশ্য�
  হলব প�ব�মোত্র     portale genitore           অরিভভোবল�র প�োর্ট&োল� প'ো�োড় মোধ্যলম রিনন্ম রি�রিখত  

    রি�ল+র দ্বোরো  :

https://www3.eticasoluzioni.com/doloportalegen

               ২০২২ সোল�র ১ �ো মোর্চ& প�ল� ২০২২ সোল�র ৩০ পশ এরি/� �র্য &ন্ত         নবোয়ন এবং নতুন ভোলব রিনবন্ধন উভলয়র �ন্যই
   এই রি�+টির্ট সজি7য় �ো�লব,      সময় বোড়োলনো র্যোলব নো     rinnovi      বো নবোয়ন �রোর �ন্য  ।  

    র্যোলদর সন্তো্লনরো অন�োইলন পরজি�ল�শন �লরনরিন  ,      উ�লরর রিনলদ&রিশত তোরিরলখর মলধ্য  ,      তোলদর সন্তোলনরো ২০২২  
     সোল�র পসল:ম্বর প�ল� খোবোলরর �রিরলসবো �োলবনো  ।  

          দল�ো প�ৌরসভোর মলধ্য র্যরিদ �োলরো পমনসো বো প�রি�লনর রিব� বোরি� �োল�  ,   পসল<লত্র     sodexo(  পসোল=ল>ো  )    এমনরি�  
              র্চরি�ত বছলরর সু্কল�র প��ন �রিরলসবোলত পরজি�ল�শন �রো হল�ও বছলরর মোঝোমোজিঝলত �রিরলসবো বন্ধ �রলত

�ো্রলব  ।  

           পরজি�ল�শলনর �ন্য প�োন �োগল�র ফম &রিবতরণ �রো হলব নো  ।  

   �ম্পিFউর্টোর প�ল� portale (প�োর্ট&ো�)          রি�ল+ প'ো�লত হলব এবং অবশ্যই পখয়ো� রোখলত হলব blocco dei popup 
(  প�ো�ো� ব্ল�োটির্ট)   সজি7য় পনই ।

               সব রি�ছু সটিH�ভোলব সFূণ &হল� �লর �রিরলJবো সFরি�&ত সমস্ত ত�্যোব�ী এবং ব্যবহোলরর /মোণ�ত্র সহ এ�টির্ট
  পমই� �োHোলনো হলব     । উ�লর উলMরিখত পমই�টির্ট          পরজি�ল�শন সটিH� ভোলব হলয়লছ তো রিনজিNত �রলব এবং এটির্ট

          সোবধোলন রোখলত হলব �োরন �রবতOলত অন্য প�োন =�ুলমল�শন পদয়ো হলব নো।

 পরজি�ল�শলনর �লর  ,                পর্য প�োনও ছোলড়র �ন্য পর্যোগোলর্যোগ �রলত হলব রিনন্ম রি�রিখত পমইল�র মোধ্যলম  
inforetteNE.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com

      ব্যবহোর�োরীলদর মলধ্য র্যোরো /�মবোলরর মলতো পরজি�ল�শন �রলব

        পর্যসব ব্যবহোর�োরী /�মবোলরর মলতো পরজি�ল�শন �রলব (        র্যোলদর �খনও ব্যবহোর�োরী প�ো= এবং �োসওয়ো=&
          বরোদ্দ �রো হয়রিন তোলদর রিনলন্ম পদয়ো রি�ল+ /লবশ �রলত হলব)

https://www3.eticasoluzioni.com/doloportalegen   এবং "Nuova iscrizione "    পবোতোলম রিQ� �রলত হলব।

         �োনোলনো র্যোলR পর্য অন�োইলন পরজি�ল�শন �রোর �লর  ,          ২০২২ সোল�র ১�ো ��ুোই প�ল� অরিভভোব� প�োর্ট&োল� /লবশ  
 �রলত �োরলব  ।  

 

https://www3.eticasoluzioni.com/doloportalegen
https://www3.eticasoluzioni.com/doloportalegen
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            ব্যবহোর�োরীলদর মলধ্য র্যোরো নবোয়ন �রলবন 

      পর্যসব ব্যবহোর�োরী তোলদর পরজি�ল�শন নবোয়ন �রোলব (        র্যোলদর এ�টির্ট ব্যবহোর�োরী প�ো= এবং �োসওয়ো=& বরোদ্দ
আলছ),  তোলদর portale    বো প�োর্ট&োল� /লবশ �লর,    রিনলন্ম পদয়ো রি�ল+

  https://ww3.eticasoluzioni.com/  doloportalegen    ANAGRAFICA   পস�শলন পর্যলয়  "Rinnova  
iscrizioni"     রিQ� �লর /লবশ �রলত হলব। 

     আরও রিবস্তোরিরত ত�্যব�ী �োনোর �ন্য sodexo (পসোল=>)   অরিফলসর 0498532308      এই নম্বোলর পসোমবোর এবং বুধবোর
          স�ো� ৯ র্টো প�ল� দু�ুর ১৩ র্টোর মলধ্য �� �রোলত হলব,      অ�বো রিনন্ম রি�রিখত পমইল�র /বোশ �লর:

inforetteNE.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com   পর্যখোলন রিশ<োর�ীর nome    বো নোম এবং cognome বো 
   প�োইনলম এবং রিশ<োরত comune       বো প�ৌরসভোর নোম উলMখ �রলত হলব                                                       ।
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