
 

  ليما اسکولوں کے طالب علموں کے خاندانوں کے ليے

 موضوع ؛ اسکول کے کھانے پر نئی قانون سازی (کينٹين)۔

زياده سے زياده معلومات دينے کے ليے اور اسکول کا سال شروع کرنے کے لئے، تمام ضروری معلومات کے ساتھ قوانين درج ہيں 
اسکول کے سال کے ليے 2018/2019بارے ميں اسکول کے کھانے کے   

رجسٹريشن سا0نہ طور پر کيا جاتا ہے اسکول کے کھانے کے لئے (اسکول کے سال کا حوالہ)، آن 0ئن 0زمی ہے، قائم مدت کے 
 .دوران۔  صرف اس بات کی تصديق کی جائے گی کہ رجسٹريشن کی ادائيگی باقاعدگی سے ہوی ہے

ی کی جائے گی لہذا کھانے کے کارڈ کا توازن مثبت ہونا ضروری ہےکھانے کی ادائيگی پہلے ہ . 

 جو لوگ ادائيگی  نہيں کرے گے وه کھانا حاصل کرنے کا حق نہيں رکھے گے ۔

کھانے ديے جائے گے ۔ چھٹا کھانا نہہی ديا جايے گا يہ بحال کيا جائے گا اگلے دن  ۵سہولت کے واحد مقاصد کيلئے صارفين کو،
۔چارج کرتے وقت  

کھانوں کے  منفی اثرات کے  3سے 1پورے اسکول کے سال کے لئےہر جمعہ کو ايس ايم ايس کے ذريعہ اگاه کيا جائے گا جس ميی 
بارے ميں پتايا جايے گا۔ خاندانوں کو اغا کيا جاتا ہےکريڈٹ کارڈ کی تصديق کرا  لے اسکول کے کھانے کو حاصل کر نے کے ليے ، 

پ ڈيٹ کرا لے۔اعداد و شمار اصل وقت ميں ا  

  :يہ ياد رکھنا چاہئے،آخر ميں کہ، ادائيگی / اوپر کا طريقا معمول مند رہيں گا

تک ۔۔منگل اور جمعرات  19.00سے  9.00،پير اور بدھ کو ٢شہری ميں سنگل ڈيسک "پونٹو ليميٹيٹ" ميں، گلی مونتے بيانکو  
ی صرف ڈيبٹ کارڈ سےہو گی)؛(  ادائيگ 12.00سے  9.00تک ۔۔ جمعہ اور ہفتہ  13.00سے  9.00  

--- 

 ) منسلک ريچارج پوائنٹس ميں سے ايک پر مکمل مندرج دستياب ہے آن 0ئن ويب سائٹ کے اندر ميونسپلٹی ليمبياتے کی
www.comune.limbiate.mb.it) 

کول کے کھانے کے لئےصفحہ بناييا گيا  آن 0ئن خدمات کے اندر اس ] ] 

---- 

 (آن 0ئن پورٹل  وقف ہے کھانے کے لئے (ميونسپل انٹرنيٹ سائٹ کے آن 0ئن خدمات کے اندر ريچارج اسکول کے کھانے کے ليے


