আর্থক
ি ও সামাজিক ক্ষেত্র
সমািসসবা, যুব, র্িো এবং িাদুঘর সাংগঠর্িক ইউর্িট
০৭/১০/২০২১ এর প্রট োকল নং ৭৫৬৯৫
ক্ষকার্িড-১৯ সংক্রান্ত অথপ্রদাসির
ি
অসুর্বধার ক্ষেসত্র স্কুল কযার্িি পর্রসেবার বযয়সক সমথিি করার
িিয অথনির্িক
ি
অবদাি বরাসের িিয পাবর্লক র্বজ্ঞর্ি৷
ব্যব্স্থোপক
০৫/১০/২০২১ এর পপৌরসভোর ২৯৯ সসধোন্ত অনুসোটর পকোসভড -১৯ সংক্রোন্ত অর্ থ প্রদোটনর অসুসব্ধোর পেটে
স্কুল কযোসিন পসরটেব্োর খরচ সমর্নথ করোর জনয আসর্ক
থ অনুদোটনর ব্রোদ্দ, সনধোরণ
থ করোর মোনদণ্ড, পোব্সলক
পনোট শ এব্ং আটব্দনপটের অনুটমোদন"

জোনোটে পে
পকোসভড-১৯ সংক্রোন্ত অর্প্রদোটনর
থ
অসুসব্ধোর পেটে স্কুটলর কযোসিন পসরটেব্োর খরচ পম োটে অর্ননসেক
থ
সোহোেয/অব্দোটনর জনয আটব্দন করো সম্ভব্।
আসবদিটট এট অব্শযই প্রোসেষ্ঠোসনক ওট়েব্সোইট র সলঙ্ক পর্টক শুধুমোে অযোটেসটেোগ্য অনলোইন পদ্ধসে
ব্যব্হোর কটর জমো সদটে হটব্ www.comune.jesolo.ve.it পহোম পপটজ এব্ং / অর্ব্ো সর্মযোট ক অংটশ "স্কুল এব্ং
নোসোসর
থ (Scuole e Nidi)", "ফ্যোসমসল পডস্ক (Sportello Famiglia)" এব্ং "সোমোজজক এব্ং স্বোস্থয (Sociale e Salute)"
- "https://cittadino-jesolo.welfaregov.it/clesius/isee/#/ accesso"
অযাসেসসর প্রসয়ািিীয়িা
পেসব্ আটব্দনকোরীরো আটব্দন করোর মুহটূ েথ সনম্নসলসখে শেথগুটলো পূরণ কটর েোটদর আটব্দন গ্হনটেোগ্য
হটব্:
a) ইেোসলর নোগ্সরকত্ব, একট ইইউ পদটশর, অর্ব্ো, নন-ইইউ নোগ্সরকটদর পেটে, একট সন়েসমে পসোজন থ
র্োকটল, ব্ো পম়েোদ উত্তীণ পেটে
থ
পর-সনউ করোর সরসসপ্ট র্োকটল ৷
b) আটব্দনকোরী এব্ং নোব্োলক উভ়েটকই ইট়েজটলো পপৌরসভো়ে (comune di Jesolo) পরসসটডি র্োকটে
হটব্ এব্ং একই পরজজসি সনউসি়েোস পসরব্োটরর অন্তভভক্ত
থ হটে হটব্ (পরজজসি সনউসি়েোস দ্বোরো
আমরো ইট়েজটলো পপৌরসভো়ে (comune di Jesolo) পপৌরসভো পরজজসিটে সনব্সিে সনউসি়েোসটক
ব্ুজি)।
c) ০১/০৩/২০২০ পর্টক আটব্দন জমো পদও়েোর েোসরখ পেন্ত,
থ পকোসভড - ১৯ এর জরুরী অব্স্থোর কোরটণ,
সনটম্নোক্ত শেথগুসলর মটধয অন্তে একট দ্বোরো প্রমোসণে অর্ননসেক
থ
ও সোমোজজক অসুসব্ধোর পসরসস্থসেটে:
✓ কোজ হোরোটনো/চোকসরচভযে হও়েো;
✓ চভজক্তসভসত্তক কোটজর সম়ে কটম আসো;
✓ সসজনোল ও়েোকথ কন্ট্রোক্ট চভজক্ত করটে নো পোরো এব্ং/ব্ো পদসরটে চভজক্ত হও়েো
✓ চভজক্ত পুননব্ীকরণ
থ
করটে ব্যর্েো;
থ
✓ ইসিটেশন কযোশ (cassa integrazione);
✓ পকোসভড-১৯ এর কোরটণ পোসরব্োসরক সদটসযর মৃেভয েোর ফ্টল পোসরব্োসরক অর্ থউপোজথন কটম
েোও়েো ।
d) পোসরব্োসরক সনউসি়েোটসর €20,000.00 এর সমোন ব্ো কম মূটলযর পকোন ব্োদ/অসমল ছোডোই একট বব্ধ
Isee Minorenni আটছ পেখোটন নোব্োলক আটছ এব্ং স্কুল কযোসিন পসব্ো েহণ কটরটছ । ২০১৯/২০২০২০২০/২০২১ এর আসর্ক
থ ব্যোলোন্স পনটগ্ট ভ ;

e) পরজজসি পোসরব্োসরক সনউসি়েোটসর আটব্দন জমো পদও়েোর েোসরটখর আটগ্র মোটসর অস্থোব্র
সম্পটদর মূলয ৭৫০০ ইউটরো এর সমোন ব্ো েোর কম হটে হটব্। অস্থোব্র সম্পটদর মটধয রট়েটছ
আমোনে এব্ং চলসে সহসোব্, সরকোসর এব্ং সমেভ লয সসসকউসরট জ, ব্ন্ড, জমো ও ঋটণর শংসোপে, সুদ
ব্হনকোরী ব্ন্ড এব্ং অনুরূপ, অনযোনয অস্থোব্র সম্পদ (উদোহরণগুসলর অ-সম্পূণ েোসলকো)।
থ
f) আটব্দনকোরী অসভভোব্টকর ইট়েজটলো পপৌরসভো়ে (comune di Jesolo) স্কুল কযোসিন পসরটেব্ো়ে
পনটগ্ট ভ ব্যোলোন্স আটছ েো হটলো ২০১৯/২০২০-২০২০/২০২১ সোটল € 50.00 এর কম ন়ে।
ক্ষয সব িসিির উপর র্ির্ি কসর আসবদি ক্ষথসক বাদ ক্ষদওয়া হসব
েোটদরটক আটব্দন পর্টক ব্োদ পদও়েো হটব্ েোরো :
• প্রট়েোজনী়ে শেথগুটলো পূরণ কটরন নো;
• একই পসরব্োর একজটনর জনয একোসধক আটব্দন জমো সদট়েটছন (প্রসেট
নোব্োলটকর জনয শুধুমোে একট আটব্দন জমো সদটে পোটর);
• প্রসেট নোব্োলটকর পনটগ্ট ভ ব্যোটলন্স €৫০ এর সমোন ব্ো েোর কম।

পসরব্োর

একজন

পসোশযোল সোসভথস আটব্দন প্রোসির পর েোর আনুষ্ঠোসনক েোচোই করটব্। সনম্নসলসখেগুসল পরীেো করো হটব্:
আইটডসিট কোডথ , ইট়েজটলো পপৌরসভো়ে পরসসটডন্স , পপরটমে সদ পসোজন থ(Permesso di Soggiorno), একই
পসরব্োর পর্টক একোসধক সদসয দ্বোরো জমো পদও়েো আটব্দটনর উপসস্থসে। অসঙ্গসের পেটে আটব্দনট
প্রেযোখযোন করো হটব্ এব্ং এট জোনোটনো হটব্ ।
অথনির্িক
ি
অবদাসির পর্রমাণ র্িধারসণর
ি
পদ্ধর্ি
আসর্ক
থ অনুদোন একট সনসদথ ষ্ট পসরমোন পদও়েো হটব্।
এই সমউসনসসপযোল অযোডসমসনটিশন প্রসেট পসরব্োটরর সোটর্ পেোগ্োটেোগ্ করটব্, স্কুল কযোসিন পসরটেব্োর খরচ
সমর্নথ করোর উটদ্দটশয আসর্ক
থ অনুদোন এর পসরমোন অব্গ্ে করটব্। ২০১৯/২০২০-২০২০/২০২১ েো পেজোসর
পসরটেব্োর মোধযটম পপৌরসভোর পকোেোগ্োটর সরোসসর সংেটহর মোধযটম সব্েরণ করো হটব্।
সম্পদ পশে নো হও়েো পেন্ত
থ সব্েরণ করো হটব্ ।
ক্ষবর্ির্িট ক্ষেক এবং প্রিযাহার
ইট়েজটলো পপৌরসভো, সশল্প অনুসরণ. পপ্রসসটডজন্স়েোল সডজক্র ৪৪৫/২০০০ এর ৭১ এব্ং পরব্েী সংটশোধনী, এব্ং
"স্ব-প্রেয়েনপে সন়েন্ত্রটণর জনয সমউসনসসপযোল অসফ্টসর সনটদথ সশকো / কুখযোসের দসলটলর সব্কল্প প োেণো এব্ং
েটর্যর সরকোরী অসধেহণ এব্ং সোট থ সফ্টক ইসুয করোর জনয সনটদথ সশকো" এর আটলোটক "সমউসনসসপযোল
কোউজন্সল পরটজোসলউশন n সটঙ্গ অনুটমোসদে. ০৫/০৩/২০১৩ -এর ৫০, উপস্থোসপে অযোসিটকশনগুসলর একট
নমুনো পচক সনট়ে এসগ্ট়ে েোটব্, ব্ো পে সমস্ত পেটে নযোেয সটেহ পদখো পদ়ে। এই পোব্সলক পনোট টশ অংশেহটণর
জনয প্রসেস্থোপক প োেণোর সেযেো েোচোই করো হটব্ এব্ং েসদ উপটর উটেসখে পচকগুসল েো প োেণো করো হট়েটছ
েোর অসেযেো প্রকোশ কটর, েোহটল আটব্দনকোরী অসেয প োেণোর সভসত্তটে প্রদত্ত পে পকোনও সুসব্ধো ব্োটজ়েোি
করটব্, সশল্প রোষ্ট্রপসের সডজক্র ৪৪৫/২০০০ এর ৭৫। পপৌরসভো আটব্দনকোরীটক প্রদত্ত অটর্রথ ব্োধযেোমূলক
পুনরুদ্ধোটরর সোটর্ এসগ্ট়ে েোটব্ এব্ং উপেুক্ত কেৃপ
থ টের কোটছ প্রসেটব্দনট সনট়ে এসগ্ট়ে েোটব্। অনুেহ কটর
মটন রোখটব্ন পে অসেয স্ব-প্রেয়েন দণ্ডসব্সধ এব্ং এই সব্েট়ের সব্টশে আইটনর অধীটন শোজস্তটেোগ্য অপরোধ
গ্ঠন কটর (পপ্রসসটডজন্স়েোল সডজক্র ৪৪৫/২০০০ ৭৬ এর ধোরো ৭৬)।
পচটকর সম়ে, পপৌরসভো অনযোনয প্রোসেষ্ঠোসনক সংস্থো পেমন পগ্ো়েোসডথ়েো সদ সফ্নোন্সোর সোটর্ সনসদথ ষ্ট সমটিোেো
স্মোরক ব্যব্হোর করটে পোটর।

আসবদি িমা ক্ষদওয়ার সময়সীমা

আটব্দনগুসল
অব্শযই
ওট়েটব্র
মোধযটম
জমো
সদটে
হটব্
"https://cittadinojesolo.welfaregov.it/clesius/isee/#/accesso" ২০/১০/২০২১ ক্ষথসক ১০/১২/২০২১ রাি ১১.৫৯ টা পযন্ত।
ি
দোস়েত্বধীন ব্যজক্ত : পেফ্োসন়েো পরোসসসনওসল
িসথযর িিয পসোম পর্টক শুক্রব্োর সকোল ৯ ো পর্টক দুপুর ১ ো পেন্ত
থ এব্ং মঙ্গলব্োর ও ব্ৃহস্পসেব্োর দুপর
ু
৩ ো পর্টক সব্কোল ৫ ো পেন্ত
থ ব্ো ইটমল টঠকোনো়ে 0421359179 - 0421359188 নম্বটর ইট়েজটলো পপৌরসভোর
সোমোজজক পসরটেব্ো অসফ্টস পেোগ্োটেোগ্ করুন। support.misura.mensa@comune.jesolo.ve.it.

ইট়েজটলো , ০৭/১০/২০২১

আসর্ক
থ ও সোমোজজক খোটের ব্যব্স্থোপক
ডোাঃ. মযোসসটমো অযোমটরোসসন

ইটলকেসনক দস্তোটব্জ ইটলকেসনক স্বোের সহ সনব্টির প্রভোব্ অনুসোটর এব্ং েোর সোটর্ স্বোেসরে
০৭/০৩/২০০৫ এর আইনী সডজক্রর ২০ এব্ং ২১, নং ৮২ এব্ং পরব্েী সংটশোধনী; এট কোগ্টজর নসর্ এব্ং হোটে
পলখো স্বোের প্রসেস্থোপন কটর

