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اسکول م�ی قبل اندراج اور داخلہ: 
ےس اور کون؟ کیا، ک�ی

 *عار�ض تاریخ�ی 
edubcn.cat ےس تصدیق کریں۔

طریق عمل کیلنڈر اور اوقات )مزید 
معلومات، صفحہ 4-7(

ترجیحی معیار اور درکار دستاویزات )مزید 
معلومات، صفحہ 8-13(

اسکولوں یک نزدییک )مزید معلومات، 
)edubcn.cat

اسکولوں پر جگہ کا پیش کیا جانا )مزید 
)edubcn.cat ،معلومات

، غ�ی نصا�ب رسگرمیاں اور  �ب تعلیمی منصو
رسکاری معاونت ےک نجی اسکول )مزید 
)edubcn.cat معلومات، صفحہ 4 اور

 :  یاد رکھ�ی
ے کہ اپ�ن درخواست�ی  یہ بہت اہم �ہ

اور دستاویزات مقررہ تاریخ پر جمع 
۔ کروائ�ی

�چ جو  3 ےس 16 سال ےک تمام �ب
بارسیلونا ےک رجس�ٹ شدہ رہائ�ش ہ�ی 
ان ےک ل�ی شہر ےک تعلیمی نظام م�ی 

ے۔ داخلہ یقی�ن �ہ

قبل اندراج
رسکاری فنڈ ےس چال�ئ جا�ض واےل، بارسیلونا ےک تعلیمی 
نظام م�ی 400 ےس زائد اسکولوں م�ی ےس ایک م�ی 
�ن ےک ل�ی قبل اندراج  �چ ےک داخےل کو محفوظ کر  �ب

�ن ا�چ
ے۔ وری �ہ �ض

ے  یہ الزمی �ہ
  یہ 29 مارچ تا 9 اپریل، بشمول یہ دونوں 

ے۔ تواریخ م�ی کیا جاتا �ہ

داخلہ
داخےل کا مطلب، ن�ئ اسکول م�ی تفویض کردہ جگہ ےک 

ے۔ یشن یک تصدیق �ہ �چ یک رجس�ٹ ل�ی آپ ےک �ب

ے  یہ الزمی �ہ
ے  یہ 20 تا 26 جون کیا جاتا �ہ

5 مراحل اور 10 اہم تاریخ�ی

P3 ے ہ�ی وع کر ر�ہ  رسش
�ض واےل( )2016 م�ی پیدا ہو

�ض جا  وع کر وہ ایک ن�ئ اسکول م�ی رسش
الزمی سیکنڈری اسکول یک  ے ہ�ی اپ�ض ر�ہ

 )ESO( تعلیم کا پہال سال

�ن یک  اسکول تبدیل کر
ے ورت �ہ �ض

آپ بارسیلونا م�ی ن�ئ آ�ن واےل ہ�ی
اور آپ کو پہیل بار کیس تعلیمی سطح پر 

ے ورت �ہ رسا�ئ یک �ض

ابتدا�ئ معلومات

فیصلہ کریں

اپ�ن درخواست جمع کروائ�ی

 
گ

ہم درخواستوں یک چھان�ٹ کریں ےک
ےس معلوم ہو گا کہ  آپ کو کب اور ک�ی

ے؟ جگہ آپ ےک ل�ی محفوظ یک گ�ئ �ہ

داخل ہوں 

اسکول ےک ن�ئ سال کا آغاز

�ن بچوں کو آئندہ سال اسکول م�ی  والدین کو ا�چ
ورت  داخل کروا�ن ےک ل�ی قبل اندراج کروا�ن یک �ن

ے جب وہ... �ہ

5

4

3

2

اس ےک بارے م�ی سب کچھ جان�ی1
25 فروری-12 مارچ*

فروری-مارچ

مارچ

29 مارچ-9 اپریل*

اپریل-جون

26-20 جون*

ستم�ب

29 مارچ-9 اپریل*

اپریل-جون

کت کریں۔. 1 �ض ضلعی معلوما�ت سیشن م�ی رسش آپ بطور خاندان ا�پ

آپ بطور خاندان جائ�ی اور اسکولوں کا دورہ کریں، خاص طور پر . 2
وہ جو آپ ےک گھر ےک قریب ترین ہوں اوپن ڈیز۔ آپ ابتدا�ئ پیشکش کا 

۔ 27 مارچ مطالعہ بھی کر سک�ت ہ�ی

�ت ہ�ی جہاں آپ ترجیح ےک . 3 آپ بطور خاندان ےک اسکول کا انتخاب کر
۔

گ
لحاظ ےس جگہوں ےک ل�ی درخواست دیں ےک

پُر کریں اور جمع کروائ�ی اپ�ض قبل اندراج درخواست بطور ایک . 4
خاندان ےک، مع اس ےک 10 ترجیحی اختیارات اور درکار دستاویزات۔.

ایک بار جب درخواست�ی جمع کروا�ئ جا�ت ہ�ی تو جگہ�ی مندرجہ ذیل 
: مراحل ےک تحت االٹ ہو�ت ہ�ی

فہرستوں یک اشاعت مع عبوری اہلیت ےک اسکور 26 اپریل*. 5
، بشمول . 6 چیلنج عبوری اہلیت ےک اسکور ےک ل�ی 29 اپریل تا 3 م�ئ

* دونوں تاریخ�ی
7 .* ٹا�ئ بریک قرعہ اندازی 9 م�ئ
8 .* فہرستوں یک اشاعت مع حتمی اہلیت ےک اسکور 14 م�ئ
فہرست�ی مع االٹ کردہ جگہ�ی اور منتظرین یک فہرست�ی 12 جون*. 9

10۔ آپ بطور خاندان متعلقہ اسکول م�ی جگہ یک قبولیت پر داخلہ 
۔  �ت ہ�ی کروا کر تصدیق کر

ایک بار جب درخواست�ی جمع کروا�ئ جا�ت ہ�ی تو جگہ�ی مندرجہ ذیل 
: مراحل ےک تحت االٹ ہو�ت ہ�ی

فہرستوں یک اشاعت مع عبوری اہلیت ےک اسکور 26 اپریل*. 5
، بشمول . 6 چیلنج عبوری اہلیت ےک اسکور ےک ل�ی 29 اپریل تا 3 م�ئ

* دونوں تاریخ�ی
7 .* ٹا�ئ بریک قرعہ اندازی 9 م�ئ
8 .* فہرستوں یک اشاعت مع حتمی اہلیت ےک اسکور 14 م�ئ
فہرست�ی مع االٹ کردہ جگہ�ی اور منتظرین یک فہرست�ی 12 جون*. 9

ہیلو!

کیا

کون

ےس ک�ی
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 10 اختیارات
اور ایک اعتماد کا نیٹ ورک

�ض م�ی  آپ خاندان ےک طور پر اسکول کا انتخاب کر
�پ کو   �ب

�ض �ئ کہ آپ ا�پ �ت ہو �ت ہ�ی یہ بیان کر حصہ ل�ی
۔ تاہم، بعض اوقات،  �ت ہ�ی کہاں تعلیم دلوانا چا�ہ
کیس اسکول کو اس ےک پاس دستیاب جگہ ےس زائد 

۔  درخواست�ی موصول ہو سک�ت ہ�ی

�ب پیش  باسیلونا ےک تمام اسکول نہایت دلچسپ منصو
�ت ہ�ی اور انہ�ی ایک بڑے پیشہ ورانہ، سہولیات اور  کر

ے۔  وسائل ےک نیٹ ورک کا تعاون حاصل �ہ

ترجیح یک بنیاد پر 10 اسکول نشان زد کریں اور اپنا 
فیصلہ مندرجہ ذیل کو ذہن م�ی رکھ کر کریں: 

    ترجیحی معیار
)صفحہ 8 اور 9(۔

وریات واےل طلباء      بھا�ئ یا بہن اور خصویص �ن
ےک ل�ی مخصوص نشستوں ےک ل�ی فراہمی۔ تنہا 

�ض یک جانب بڑھ�ض اور  سازی ےک عمل کو ختم کر
انصاف کو یقی�ض بنا�ض ےک مقصد ےس، خصو� 

وریات واےل طلباء ےک ل�ی جگہ�ی اسکول اور  �ض
�ئ مختلف ہو سک�ت  �ت ہو عالقہ پر منحرص ہو
۔ ۔ ہر اسکول م�ی اس ےک بارے م�ی جان�ی ہ�ی

    آپ یک ترجیحات۔

ے  یہ وقت �ہ
اس ےک بارے م�ی سب کچھ جان�ن کا!

ے ین ساتھی �ہ اچھا رویہ آپ کا بہ�ت

کہاں؟

 معلوما�ت سیشن
کنسورشیم یک جانب ےس تمام ان فیملیوں ےک ل�ی جن 

�ض جا  �پ پہیل بار اپ�ض اسکول یک تعلیم کا آغاز کر ےک �ب
، ہر ضلع م�ی اس مقصد ےس لیکچر منعقد ک�ی  ے ہ�ی ر�ہ

۔ جا�ت ہ�ی

ن  اوپن ڈئ�ی

جائ�ی اور اسکولوں کا دورہ کریں، خصو� طور پر 
۔ ان یک جگہ اور  ان کا جو آپ ےک گھر ےس قریب ہ�ی

�ب دریافت کریں اور وہ سب پوچھ�ی جو آپ کو  منصو
ورت  ان ےک اساتذہ یک ٹیم ےک بارے م�ی جان�ض یک �ض

ے۔ �ہ

 ویب سائٹس
۔  اسکول اور کنسورشیم یک ویب سائٹس کا جائزہ ل�ی

ہ  ان م�ی تعلیمی منصوبوں، غ�ی نصا�ب رسگرمیوں وغ�ی
۔ ےک بارے م�ی اہم معلومات شامل ہو�ت ہ�ی

 فیملیاں
، AMPA ]طلباء ےک والدین  ض اسکول پر دیگر فیمل�ی

یک انجمن[ یا AFA ]طلباء یک فیمیل یک انجمن[ ےس 
۔

گ
�ض ذا�ت جائزے پیش کریں ےک ۔ وہ آپ کو ا�پ پوچھ�ی

کون یس معلومات؟

�ت ہ�ی تو مندرجہ  جب آپ کیس اسکول پر تحقیق کر
ذیل پر توجہ دیں:

    اسکول کا تعلیمی منصوبہ، منفرد رسگرمیاں 
، تعلم ےک طرز، اقدار،  �ب یا فلیگ شپ منصو

ہ۔ طلباء ےک ل�ی معاونت وغ�ی

ی�ئ  : تدرییس ٹیم )پروفائل، ک�ی     تعلیمی کمیون�ٹ
ہ(، خاندان اور AMPA یا AFA )اسکول یک  وغ�ی

 اور شمولیت(۔
گ

زندیک

    عمل: اوقات کار، مطالعا�ت دورے، کوٹا، غ�ی 
ہ۔ ض رسوس وغ�ی نصا�ب رسگرمیاں، کینٹ�ی

    اسکول اور ماحول: خوشگواری، قرب و جوار 
ہ۔ یک سہولیات، اسکول کا راستہ وغ�ی

، P3 م�ی بھا�ئ یا بہن کا      پیشکش کردہ جگہ�ی
ورت واےل طلباء  ہونا اور خصو� تعلیم یک �ض

۔ ےک ل�ی مخصوص جگہ�ی یا نشست�ی

 100% 
شہر ےک پرائمری اور سیکنڈری درجہ 

ےک اسکول اگےل تعلیمی سال ےک ل�ی تبدییل 
جدت پروگرام ےک ل�ی نیٹ ورکس اور ٹولز 

۔ 
گ

 کا حصہ ہوں ےک

۔ �ض ےس قبل مفروضہ نہ بنائ�ی اسکول کا دورہ کر

 م�ی ایک مرحلہ 
گ

زندیک
... سوچ�ی

 1. مرکز اور اس ےک ارد گرد کا عالقہ 
۔  �پ ےک ذا�ت اور تعلیمی سفر ےک بارے م�ی سوچ�ی  �ب

�ض ا�پ
نیا اسکول اور اس ےک قرب و جوار کا نیٹ ورک ان ےک 

�ض اور بڑھ�ض   گزار
گ

ساتھ ہو گا ایک تعلق داری، اور زندیک
ے گا۔ کیا آپ کو تعلیمی  کا عمل جو ک�ئ سال جاری ر�ہ

؟ یہاں  ہ پسند آ�ئ منصوبہ، اقدار، تعلیمی طرز وغ�ی
قرب و جوار م�ی بچوں اور نوجوانوں ےک ل�ی کون یس 

؟ سہولیات، خدمات اور وسائل موجود ہ�ی

 2. نزدییک
�ض ےس فیمیل کو   گھر ےس قریب اسکول کا اختیار کر

ے۔ لیکن، سب ےس بڑھ کر  �ض م�ی آسا�ض ہو�ت �ہ منظم ر�ہ
یہ کہ خود ےس اسکول جا�ض پر، دوستوں کا گروہ بنا�ت 

�پ یک  �ئ یا اسکول ےک کام کو ترتیب دے کر آپ ےک �ب ہو
ے۔ آزادی یک نشوونما ہو�ت �ہ

ن اور تفویض کردہ سیکنڈری اسکول  3. متع�ی
پرائمری اور سیکنڈری اسکول منصوبوں، طریقہ کار 
۔  �ت ہ�ی اور تعلیمی مواد ےک ل�ی بہت زیادہ محنت کر
یہ طلباء کو ایک تعلیمی سطح ےس دورسی پر جڑے 
ے۔ ہر پرائمری اسکول ےک پاس ایک  رکھ�ض کو اہل کرتا �ہ

تفویض کردہ سیکنڈری اسکول ہو گا، جو تعلیم ےک 
ے۔ تسلسل کو یقی�ن بناتا �ہ

�ن منتخب کردہ اختیارات  طلباء ا�چ
م�ی ےس ک� ایک م�ی جگہ 

۔ �ت ہ�ی �ن م�ی کامیاب ہو محفوظ کر

یہ نظام، تعلیمی نظام ےک ک� 
بھی اسکول م�ی معیاری تعلیم 

�ن 10 ترجیحی  ے۔ ا�چ کو یقی�ن بناتا �ہ
اختیارات منتخب کریں۔

    دورہ کریں، تجربہ کریں اور 

دریافت کریں جت�ض زیادہ اسکول 
۔ یہ  خود ذا�ت طور پر کر سک�ت ہ�ی
�ض اور فیصلہ  معلومات حاصل کر
�ض ےک ل�ی سب ےس زیادہ معت�ب  کر

ے۔ طریقہ �ہ

    خاندان اور اساتذہ جنہ�ی آپ 

�چ ےک نررسی   �ب
�ن جان�ت ہ�ی )ا�چ

اسکول ےس یا موجودہ پرائمری 
اسکول ےس( اور اسکول ےس جس 

،  ان ےس  �ت ہ�ی کا آپ دورہ کر
، سن�ی اور ایک کھےل دماغ  پوچھ�ی
ےس فرق یک بنیاد پر فیصلہ کریں۔ 

بارسیلونا کا پورا تعلیمی نظام 
اعی منصوبوں ےک  دلچسپ اور اخ�ت
 ان 

گ
ان ہوں ےک ے۔ آپ ح�ی ل�ی وقف �ہ

اسکولوں یک تعداد ےس جو آپ ےک 
! قریب ہ�ی

    اس ےک بارے م�ی سوچ�ی اور تیار 
کریں کو�ئ بھی سوال یا طلب جو 

�ض ہر ایک دورے یا مالقات ےک  آپ ا�پ
۔ بارے م�ی کرنا چاہ�ی

 فیصلہ کریں
اعتماد یک بنیاد پر

99 %
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درخواست کو پُر کریں

درخواست جمع کروانا

�ض پہیل ترجیح ےک اسکول م�ی جمع کروانا آخری دن پر مت چھوڑیں۔ آپ یہ کام  اپ�ض درخواست کو ا�پ
کنسورشیم ےک مدد اور معلوما�ت دف�ت ، میونسپل�ٹ اندراج ےک دف�ت )OME( یا شہری مدد اور معلوما�ت دف�ت 

۔ )OAC( پر کر سک�ت ہ�ی

 )edubcn.cat( ے کہ کیلنڈر وری �ہ     آپ ےک ل�ی �ض
پر مندرجہ ذیل ےک ل�ی توجہ دیں:

     فہرستوں یک اشاعت مع وق�ت اہلیت ےک 
اسکور: پڑتال کریں کہ آیا معیار ےک اسکور 

۔ 26 اپریل* صحیح ہ�ی

�ض پہےل منتخب کردہ ترجیحی      چیلنج: آپ ا�پ
اسکول ےک ل�ی وق�ت اہلیت ےک اسکور م�ی 

۔ 23 اپریل تا  غلطیوں یک نشاندہی کر سک�ت ہ�ی
* ، بشمول دونوں تاریخ�ی 3 م�ئ

    ٹا�ئ بریک قراعندازی ان فیملیوں ےک ل�ی 
جنہوں �ض ایک ہی اسکور اور جگہ حاصل یک 

* ہو۔ 9 م�ئ

    حتمی اہلیت ےک اسکور ےک ساتھ فہرستوں یک 
* اشاعت۔ 14 م�ئ

    آخری پیشکش۔
ٰ ےک طور پر، 

: استث�ض توسیع کردہ درخواست�ی
وہ خاندان جنہ�ی کیس اسکول م�ی جگہ نہ�ی 
میل جہاں انہوں �ض درخواست دی تھی وہ ان 
اسکولوں م�ی درخواست دے سک�ت ہ�ی جہاں 
، بشمول  جگہ موجود ہو۔ 30 اپریل تا 3 م�ئ

* دونوں تاریخ�ی

    داخل شدہ طلباء یک فہرستوں یک اشاعت اور، 
وری ہو، فہرست منتظرین۔ آپ کو  جہاں �ض

�ض واےل اسکول کا پیغام موصول ہو  �ض االٹ ہو ا�پ
ے کہ رابطہ معلومات صحیح  وری �ہ گا۔ یہ �ض

 ہوں۔ 
12 جون*

ائط  �ض پر، یکساں رسش ایک بار درخواست جمع کروا د�ی
اور بامقصد ترجیحی معیار ےک تحت کارروا�ئ یک جا�ت 

ے، اس  ے۔ ہر درخواست کا ایک شناخ�ت نم�ب ہوتا �ہ �ہ
طرح اس ےک ساتھ جمع کروا�ئ گ�ئ دستاویزات ےک قابل 

ے۔  �ض اور جائزہ کو یقی�ض بنایا جاتا �ہ رساغ ہو

ایک بار جب جگہ االٹ ہو جا�ئ تو ن�ئ اسکول م�ی 
یشن یک تصدیق کرنا نہ  داخلہ کروا کر اپ�ض رجس�ٹ

۔ edubcn.cat پر تاریخوں پر توجہ دیں۔ اگر  بھول�ی
آپ مقررہ مدت م�ی داخلہ نہ�ی کروا�ت تو آپ اپ�ض 

 )مزید معلومات صفحہ 
گ

محفوظ شدہ جگہ کھو دیں ےک
13 پر(۔

 آن الئن قبل اندراج
edubcn.cat پر کوائف کو آن الئن پُر کریں اور درخواست پرنٹ کریں۔

 کیلنڈر
۔ حتمی کوائف یک edubcn.cat یا متعلقہ اسکول ےس توثیق کروائ�ی

طالب علم ےک خاندان اور ذا�ت صورتحال ےک مطابق 
فارم ےک 8 سیکشن پُر کریں۔

طالب علم ےک کوائف. 1
اسکول ےک کوائف. 2
ے ہ�ی. 3 جگہ جس ےک ل�ی درخواست دے ر�ہ
مخصوص معیار. 4
عمومی معیار. 5
ضم�ض معیار. 6
مذہب ےک ل�ی رضاکارانہ اختیار. 7
دستخط شدہ بیان. 8

ہ( کا  ، معیار وغ�ی فراہم کردہ تمام کوائف )رہائیسش

ے۔ تصدیق  وری �ہ صحیح اور قابل تصدیق ہونا �ض
ے آیا کوائف درست  ےک ل�ی قانو�ض کارروا�ئ یک جا سک�ت �ہ

ے تو محفوظ شدہ  ۔ اور، اگر کو�ئ دھوکا ہوتا �ہ ہ�ی
ے۔ نشست کھو�ض پڑ�ت �ہ

ے۔ االٹ  درخواست کا مقررہ وقت پر جمع ہونا الزمی �ہ
�ض یک ترتیب پر جگہوں یک ترجیح یا محفوظ ک�ی جا�ض  ہو

کا اطالق نہ�ی ہوتا۔

 قبل اندراج کاغذ پر
، داخلہ ےک دفاتر  ہر اسکول، کنسورشیم ویب سائٹ یا مدد اور معلومات ےک دف�ت

)OME( اور شہری مدد اور معلومات ےک دفاتر )OAC( پر دستیاب درخواست فارم پُر 
کریں۔

 دستاویزات
 ، درکار بنیادی دستاویزات جو آپ �ض اپ�ض درخواست ےک وقت ہمراہ منسلک کر�ض ہ�ی

۔ اس ےک ل�ی صفحہ 12 کا جائزہ ل�ی

ے کہ ایک ای میل پتہ  الزمی �ہ
ے  فراہم کریں اور قابل تجویز �ہ
کہ ایک موبائل فون نم�ب فراہم 
کریں۔ یقی�ض بنائ�ی کہ اےس واضح 

�ت  اور صحیح طور پر درج کر
۔ ہ�ی

�ض پہےل      ذہن پر زور دے کر ا�پ

: یہ  اختیار ےک بارے م�ی سوچ�ی
ےس آپ ترجیح دیں  �ی حب وہ ہونا چا�ہ
اور جس ےک ل�ی معیار اسکور کرے 

گا۔ 

    پُر کریں 10 اختیارات: تمام 
�ب ہ�ی  اسکولوں م�ی معیاری منصو

اور جن اسکولوں کو آپ ترجیح 
�ض  �ت ہ�ی ان م�ی جگہ محفوظ کر د�ی
۔

گ
ےک ل�ی آپ ےک مزید امکانات ہوں ےک

�ض      انہ�ی جمع کروا�ض ےک بعد آپ ا�پ
منتخب کردہ اختیارات یک ترتیب کو 

۔ تبدیل نہ�ی کر سک�ت

ےس معلوم ہو گا کہ جگہ آپ ےک ل�ی محفوظ  آپ کو کب اور ک�ی
ے؟ یک گ�ئ �ہ

داخلہ

اسکولوں کو وقِت مقررہ ےک اندر 
تمام درخواست�ی قبول کرنا ہوں 

 اور کیس صورت وہ انہ�ی قبول 
گ

یک
�ض ےک ل�ی  �ض یا جگہ محفوظ کر کر

کو�ئ معاوضہ وصول نہ�ی کر 
۔ سک�ت

�ف ایک واحد درخواست فارم 
۔ اگر ایک ےس  �ی جمع کروانا چا�ہ

زائد جمع کروائ�ی تو یہ ترجیح ےک 
حقوق کو غ�ی مؤثر کر دے گا۔

    اسکول جہاں آپ �ض ابتدا�ئ طور پر درخواست 
�ض کا  دی تھی یہی آپ کو معلومات فراہم کر

ے۔ اصل ذریعہ �ہ

�ض موبائل فون پر معلومات      آپ ای میل اور ا�پ
، اگر آپ �ض نم�ب فراہم کیا 

گ
موصول کریں ےک

ہو گا۔

درخواست جمع کروانا

ےس معلوم ہو گا کہ جگہ آپ ےک ل�ی محفوظ  آپ کو کب اور ک�ی
ے؟ یک گ�ئ �ہ

 *عار�ض تاریخ�ی
ویب edubcn.cat ےس تصدیق کریں۔



ہم ایک ٹیم بنا�ت ہ�ی | قبل اندراج مرحلہ بہ مرحلہ 9 |   

 ترجیح کا معیار: 
�ت  ےس رسا�ئ حاصل کر آپ ایک جگہ پر ک�ی

؟ ہ�ی
    اگر اسکول کو دستیاب جگہوں ےس زائد 
، ترجیحی  درخواست�ی موصول ہو�ت ہ�ی

۔
گ

ے کہ کےس سبقت ہو یک معیار بتاتا �ہ

    اسکول م�ی جگہ �ف عمومی معیار یک 
درخواست اور، جہاں مناسب ہو تکمییل 

۔
گ

معیار ےک ذریعہ ہو یک

    یہ معیار خاندانوں کو مختلف صورتوں ےک 
۔ �ت ہ�ی مطابق اسکور د�ی

    اس صورت م�ی کہ دو درخواستوں ےک نتائج 
وی یک  ، پھر اس ترتیب یک پ�ی برابر ہو جائ�ی

 جو ایک عوامی قرعہ اندازی ےک نتیجہ 
گ

جا�ئ یک
۔ م�ی سام�ض آ�ئ

    پک اینڈ ڈراپ مقام اسکور ےک ل�ی ایک اہم 
ے: آپ ےک گھر ےک پتہ یک بنیاد پر، آپ  عامل �ہ

تالش کر سک�ت ہ�ی کن رسکاری اور رسکاری 
معاونت م�ی نجی اسکول م�ی آپ نزدییک یک 

۔ بنیاد پر زیادہ اسکور حاصل کر سک�ت ہ�ی

الحاق
    عام طور پر، الحاق کو اس وقت مدنظر رکھا 
ے جب جگہ ایک سیکنڈری اسکول م�ی  جاتا �ہ
ے۔ تاہم، خاص صورتوں  درخواست یک جا�ت �ہ
ےس مرکز ےک  �پ کیس ا�ی ، فیملیاں جن ےک �ب م�ی

آخری سال م�ی ہ�ی جو �ف پرائمری تعلیم یک 
ے وہاں الحاق پر بھی نشان لگانا  پیشکش کرتا �ہ

ہو گا اور پرائمری تعلیم کو اس مرکز م�ی جاری 
 جہاں الحاق ہو۔

گ
رکھ�ض یک درخواست کرنا ہو یک

مقامی اسکول*

�ض یک  آپ کو واحد مقامی اسکول صورتحال بیان کر
ےس پہےل  �ئ وہ اسکول حب ے، مدنظر رکھ�ت ہو ورت �ہ �ض

ے۔ ان  اختیار ےک طور پر درخواست م�ی بیان کیا �ہ
۔  مختلف صورتوں ےک ل�ی پوائنٹس جمع نہ�ی ہو سک�ت

    اگر طالب علم یک عمومی رہائش  اسکول ےک 
ے: 30 پوائنٹس۔ پک اینڈ ڈراپ ےک عالقہ م�ی �ہ

    اگر )والد، والدہ یا رسپرست( ےک کام یک جگہ 
بچوں ےک پک اینڈ ڈراپ ےک عالقہ م�ی ہو: 20 

پوائنٹس۔

    انفینٹ اور پرائمری اسکول تعلیم یک صورت 
، اگر معمول یک رہائش ایس میونسپل ضلع  م�ی

ے، لیکن بچوں  م�ی ہو جہاں اسکول موجود �ہ
ےک پک اینڈ ڈراپ کا عالقہ اس م�ی نہ آتا ہو: 15 

پوائنٹس۔

    اگر معمول یک رہائش ایسمیونسپل�ٹ م�ی ہو 
جہاں وہ اسکول ہو جس ےک ل�ی پہےل اختیار ےک 
طور پر درخواست دی ہو لیکن بچوں ےک پک 
: 10 پوائنٹس۔ اینڈ ڈراپ ےک عالقہ م�ی نہ�ی

 کم از
 کم آمدن*

    جہاں والد، والدہ یا رسپرست مایل معاونت 
، اس کا حساب ان ےک  �ت ہ�ی ےس مستفید ہو

ے۔ 10  زیر کفالت بچوں ےک مطابق لگایا جاتا �ہ
پوائنٹس۔

�چ یا  معذوری واےل �ب
 والدین*

    جہاں ایک طالب علم یا ان ےک والد، والدہ، 
، بہن کو ایک مصدقہ  رسپرست یا بھا�ئ

معذوری ہو جو 33 فیصد یا اس ےس زائد ہو۔ 
10 پوائنٹس۔

 بھا�ئ یا بہن
 یا والدین اسکول پر*

    جہاں کیس طالب علم کا بھا�ئ یا بہن زیر 
تعلیم ہو، یا والدین یا قانو�ض رسپرست جو 

�ت ہوں: 40 پوائنٹس۔ وہاں کام کر

ے جن یک کیس      یہ ان طلباء پر بھی الگو ہوتا �ہ
�ئ  �ت ہو خاندان یک جانب ےس ےل پالک ہو

ے، رضاعی خاندان ےک افراد  پرورش یک جا رہی �ہ
یک بنیاد پر۔

    ایک انفینٹ اور پرائمری اسٹیٹ اسکول اور 
سیکنڈری اسکول جس ےس وہ الحاق ہ�ی 

کو ایک ہی "واحد مرکز" تصور کیا جاتا ہ�ی 
ے۔  جہاں پہےل واال �ف آخری ےس الحاق شدہ �ہ

ے جہاں دو اسکول  اسکورنگ وہاں الگو ہو�ت �ہ
ن�ض ےک ل�ی ہم آہنگ  �ض یا واحد مرکز �ب ضم ہو

۔ �ض ےک عمل م�ی ہ�ی ہو

نظام، ایک مقامی )انفینٹ اور 
پرائمری( اور تعلیم ےک جاری 

�ن )سیکنڈری( اسکول ماڈل کو  ر�ہ
�ن گھر اور مقامی  ے۔ ا�چ ترجیح دیتا �ہ
اسکولوں ےک ل�ی پک اینڈ ڈراپ یک 

۔ جگہوں کا جائزہ ل�ی

ہر 10 م�ی ےس 4
خاندان ےک ایک ہی اسکول م�ی 

�ت ہ�ی اور حاصل  بھا�ئ یا بہن ہو
�ت ہ�ی 40 پوائنٹس )2018(۔ کر

ہر 10 م�ی ےس 8 
�ن بچوں کو ایک مقامی   ا�چ

خاندانوں �ن
اسکول م�ی تعلیم دلوا�ئ اور 30 

پوائنٹس حاصل ک�ی )2018(۔

    کو�ئ بھی معیار جو وقِت مقررہ 

ےک اندر تصدیق شدہ نہ ہو اےس 
اہلیت ےک اسکور ےک مقاصد ےک ل�ی 

شمار نہ�ی کیا جا�ئ گا۔

    صفحہ 12 پر ان دستاویزات کو 

دیکھ�ی جنہ�ی ہر معیار ےک ل�ی 
ے۔ وری �ہ پیش کرنا �ض

تکمییل معیار*

    اگر طالب علم کا خاندان بڑا یا 
والدین م�ی ےس �ف ایک ہی 

ے: 15 پوائنٹس۔  موجود �ہ

    ن�ئ خصوصیت: ایک مزمن مرض 

)ہاضمہ، اندرو�ض غدود یک ریزش یا 
( یا معامالت  تحویل، بشمول بط�ض

جہاں والدین یا بھا�ئ یا بہن اسکول 
ے ہوں کو اب  م�ی طالب علم ر�ہ

تکمییل معیار تصور نہ�ی کیا جاتا۔

۔ *حمای�ت دستاویزات درکار ہ�ی
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آپ کہاں ےس مزید معلومات حاصل 
؟ کر سک�ت ہ�ی

ُرو بُرو معاونتآن الئن معاونت دیگر معلوما�ت پوائنٹس

    انفینٹ، پرائمری اور سیکنڈری اسکول

    مدد اور معلوما�ت دف�ت
 Barcelona Education Consortium Pl.

d’Urquinaona, 6

    اسکول داخلہ ےک دفاتر
فیملیاں جو Ciutat Vella، Nou Barris اور 
Sant Andreu ےک ل�ی انتخاب کر رہی ہ�ی وہ 

ان اضالع م�ی میونسپل دفاتر ےس رابطہ، 
معلومات اور ایک قبل اندراج درخواست جمع 

۔ کروا سک�ت ہ�ی

Ciutat Vella 
Placeta del Pi, 2

Nou Barris 
C/ de Nil, 27 baixos

Sant Andreu C/ de Sant Adrià , 20 )سابقہ 
Fabra i Coats ےک دفاتر(

    شہری مدد اور معلومات ےک دفاتر 1
lبارسیلونا س�ٹ کونسل

 1 Sant Miquel شہری مدد اور معلوما�ت دف�ت
Pl. de Sant Miquel, 3

Ciutat Vella ضلع 
C/ de les Ramalleres, 17

l’Eixample ضلع 
C/ d’Aragó, 328

Sants-Montjuïc ضلع 
C/ de la Creu Coberta, 104

les Corts ضلع 
Pl. de Comas, 18

Sarrià–Sant Gervasi C/ d’Anglí, 31 ضلع

Gràcia ضلع 
Pl. de la Vila de Gràcia, 2

Horta–Guinardó ضلع 
C/ de Lepant, 387

 Nou Barris ضلع 
Pl. Major de Nou Barris, 1

 Sant Andreu ضلع 
C/ del Segre, 24

 Sant Martí ضلع 
Pl. de Valentí Almirall, 1

خاندانوں ےک ل�ی معلوما�ت پوائنٹس مع 
: �چ وریات واےل �ب خصویص �ن

    ہر ضلع م�ی ایک نفسیا�ت تعلیمی 
 )EAP( مشاور�ت اور رہنما�ئ ٹیم
ے، جو ان خاندانوں کو  موجود �ہ

رہنما�ئ اور معاونت فراہم کر�ت 
�پ خصو� تعلیمی  ے جن ےک �ب �ہ

وریات ےک حامل ہوں۔ �ض

    آپ بطور خاندان EAP ےک ساتھ ایک 
۔ نجی دورہ ترتیب دے سک�ت ہ�ی

    رابطہ معلومات edubcn.cat پر یا 

010 پر کال کر ےک۔

edubcn.cat    
بارسیلونا کا تعلیمی کنسورشیم

    educacio.gencat.cat محکمہ تعلیم

barcelona.cat/educacio    
بارسیلونا س�ٹ کونسل

    012 شہری مدد اور معلومات2

    010 بارسیلونا س�ٹ کونسل2

 مالقات کا وقت 
گ

 ےل جا�ض ےک ل�ی شہری مدد اور معلوما�ت دف�ت )OAC( ےک ل�ی آپ کو پیشیک
گ

1. معلومات یک درخواست اور اس طریقہ کار کو آےک
لینا ہو گا بذریعہ: 

-ajuntament.barcelona.cat/cita پر رسا�ئ 
-عمل اور خدمات بوتھ )BCN-پوائنٹ( استعمال کریں۔ 

-010 پر کال کریں۔  
-موبائل پر Mobileid ایپ ڈاؤن لوڈ کریں )www.mobileid.cat/ca(۔ 

2. آپری�ٹ ےک مطابق کال ےک نرخ۔

ajuntament.barcelona.cat/atenciociutadana ائط مالحظہ کریں دف�ت ےک پتہ جات اور ایس طرح بوتھ ےک محل وقوع اور 010 رسوس یک رسش
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وری دستاویزات �ن

قبل اندراج داخلہ

بنیادی دستاویزات 
)

گ
)ہر صورت جمع کروا�ض ہوں یک

    اپ�ن فیمیل بک یک اصل نقل اور فوٹو کا�چ اور 
والدین ےس متعلقہ دیگر دستاویزات۔ اگر طالب 
ے تو سماجی بہبود اور خاندان یک  علم ےل پالک �ہ

جانب ےس اجراء کردہ گود ل�ی جا�ض کا فیصلہ ۔

    درخواست دہندہ یک قومی شناخت یک اصل نقل 
اور فوٹو کا�چ )والد، والدہ یا رسپرست( یا اگر وہ 
، رہائیسش اجازت نامہ یا ریذیڈنیس  غ�ی ملیک ہ�ی

جو ان کا غ�ی ملیک شناخ�ت نم�ب )NIE( یا پاسپورٹ 
نم�ب ظاہر کرے۔ اگر وہ EU ےک غ�ی ملیک ہ�ی تو 

ان ےک ابتدا�ئ ملک یک شناخت۔

     طالب علم یک قومی شناخت یک اصل نقل اور 
فوٹو کا�چ جہاں ان یک عمر 14 سال ےس زائد ہو یا 
�ض ےک باوجود ان یک  پھر  14 سال ےس کم عمر ہو
ٰ ےک طور 

ے۔ استث�ض ذا�ت شناخ�ت دستاویز موجود �ہ
پر، طالب علم یا والدین ےک شناخ�ت کارڈ، ابتدا�ئ 
ملک یک فیمیل بک یا متبادل دستاویزات پیش ک�ی 

۔ جا سک�ت ہ�ی

    اس معیار ےک ل�ی منسلک یک جا�ن وایل حمای�ت 
ورت ہو  دستاویزات �ف تب جمع کروا�ض یک �ض

 جب اےس درخواست م�ی نشان زد کیا گیا ہو۔
گ

یک

�ن کا عمل ختم ہو  ایک بار جب جگہوں ےک االٹ ہو
، اندراج کو رسکاری طریق ےس وقِت مقررہ م�ی کیا  جا�ئ

۔ مندرجہ ذیل کو پیش کرنا ہو گا:  �ی جانا چا�ہ

    دستاویزات جو اسکول یک جانب ےس مقررہ 
وریات کو پورا کریں۔  اکیڈمک یا دیگر �ن

�ت   �پ
    اگر تجدید شدہ قومی شناخ�ت کارڈ کو ن�ئ

ےک ساتھ جمع نہ�ی کروایا جا سکا )جہاں رہائش 
م�ی تبدییل واقع ہو�ئ ہو، ایک ہی درخواست ےک 
�ض ےک رسٹیفیکیٹ ےک ذریعہ  ہمراہ ایک جگہ پر ر�ہ
(، اےس اندراج ےک وقت پیش کرنا  �ئ �ت ہو ظاہر کر

ہو گا۔ 

    حفاظ�ت ٹیکوں ےک کارڈ یک فوٹو کا�پ جو اپ�ض 
متعلقہ تاریخوں م�ی لگ�ض واےل ٹیکوں یک تفصیل 
ظاہر کرے۔ اگر طالب علم کو میڈیکل یا دیگر 

 تو اس ےک جواز ےک ل�ی 
گ

� نہ�ی ل� بنیاد پر ٹ�ی
ے۔ وری �ہ رسکاری میڈیکل رسٹیفیکیٹ پیش کرنا �ض

عمومی معیار

بھا�ئ یا بہن جو ایس اسکول م�ی تعلیم حاصل کر 
ےک ہوں حچ

بعض صورتوں م�ی اسکول یک جانب ےس براہ راست 
ے، لٰہذا کو�ئ بھی دستاویزات  تصدیق یک جا سک�ت �ہ

۔  ورت نہ�ی جمع کروا�ض یک �ض

    جہاں، قبل اندراج درخواست جمع کروا�ض پر، 
طالب علم کا بھا�ئ یا بہن ایس اسکول م�ی تعلیم 

� ہوں۔  حاصل کر حپ

    جہاں، قبل اندراج درخواست جمع کروا�ض پر، 
والد، والدہ یا رسپرست ذا�ت طور پر متعلقہ 

عبوری مدت ڈیو�ٹ یا متبادل تقرری یا مالزمت 
یا انتظامی معاہدے ےک تحت ہف�ت م�ی کم از 

ے  �ت ر�ہ کم 10 گھن�ٹ یک مسلسل رسگرمی انجام د�ی
ہوں۔ 

ے کہ بھا�ئ یا بہن رسکاری      جہاں یہ دلیل دی جا�ت �ہ
اسکول ےس تعلیم یافتہ ہ�ی جو ایس اسکول ےس 

ے،  ے جہاں درخواست دی جا رہی �ہ تعلق رکھتا �ہ
 جہاں ےس 

گ
اس ےک ل�ی اس مرکز یک سند درکار ہو یک

انہوں �ض تعلیم حاصل یک۔

مقامی اسکول بذریعہ عمومی رہائش 
درخواست دہندہ یک قومی شناخت یک اصل نقل اور 
، رہائیسش اجازت  فوٹو کا�پ یا، جہاں وہ غ�ی ملیک ہ�ی

نامہ یا ریذیڈنیس جو ان ےک غ�ی ملیک شناخ�ت نم�ب پر 
مشتمل ہو۔ 

    جہاں بیان شدہ معمول یک رہائش آپ ےک شناخ�ت 
کارڈ یا ریذیڈنیس کارڈ پر درج ےس مطابقت نہ 

رکھ�ت ہو یا متعلقہ شخص کا غ�ی ملیک ریذیڈنیس 
نم�ب نہ ہو تو طالب علم کا میونسپل رسٹیفیکیٹ 

�ض کا رسٹیفیکیٹ جمع  یا ایک ہی جگہ پر ر�ہ
�ی کہ وہ  کروانا ہو گا اور اس م�ی درج ہونا چا�ہ

۔ �ت ہ�ی درخواست دہندہ ےک ساتھ ر�ہ

    تجدید شدہ قومی شناخ�ت کارڈ جو پہےل جمع نہ�ی 
کروایا گیا وہ اندراج ےک وقت دکھانا ہو گا۔ 

    جہاں، اس معیار ےک تحت، کام یک جگہ کو 
، کام ےک  رہائش ےک طور پر تصور کیا جا�ئ

معاہدے یک ایک نقل یا اس مقصد ےک ل�ی کمپ�ض 
یک جانب ےس اجراء کردہ رسٹیفیکیٹ جمع کروانا 

�ض واےل فری النرس ہوں، انلینڈ  ہو گا۔ جہاں کام کر
یشن فارم یک نقل،  ریوینیو اور ٹیکس رجس�ٹ

یشن )فارم  ترمیم اور ٹیکس دہندہ ڈی ریجس�ٹ
، رہائش ےک ل�ی تصدیق  �ئ �ت ہو 036( منسلک کر

کو مدنظر رکھا جا�ئ گا۔

کم از کم آمد�ن )خاندا�ض یونٹ یک ساالنہ آمدن( 
دستاویزات جو تصدیق کریں کہ متعلقہ شخص مایل 

ے۔ امداد ےس مستفید ہوتا �ہ

طالب علم، والد، والدہ، بھا�ئ یا بہن یک معذوری۔ 
اصل دستاویزات اور معذور شخص جو اس حالت 

ے اس یک معذوری کا محکمہ سماجی  کا دعوٰی کر رہا �ہ
بہبود اور خاندان یک جانب ےس اجراء کردہ رسٹیفیکیٹ 

یک فوٹو کاپیاں۔

تکمییل معیار

نٹ فیمیل بڑی یا سنگل پ�ی
نٹ فیمیل کارڈ، جو  موجودہ جائز بڑی یا سنگل پ�ی

محکمہ سماجی بہبود اور خاندان یک جانب ےس 
۔ جہاں  اجراء کردہ ہو، یک اصل نقل اور فوٹو کا�پ

ے کہ  ، متعلقہ شخص ےک ل�ی الزمی �ہ یہ دستیاب نہ�ی
عبوری رسٹیفیکیٹ پیش کرے جو زیر کارروا�ئ کارڈ 

ےک ل�ی محکمہ یک جانب ےس جاری کیا گیا ہو۔ کارڈوں 
یک درخواستوں کو اس صورتحال یک تصدیق ےک ل�ی 

استعمال نہ�ی کیا جاتا۔

غلط یا جعیل کوائف فراہم کرنا اور 
ایس طرح ایک ےس زائد درخواست�ی 

جمع کروانا کیس بھی ممکنہ ترجیحی 
حقوق کو غ�ی مؤثر کر دے گا 

درخواست�ی )یا آن الئن بھیجی 
گ�ئ درخواستوں یک رسیدیں( اور 

دستاویزات الزمی طور پر وقِت مقررہ 
۔ 

گ
م�ی بھیج�ن ہوں یک
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... یاد ریکھ�ی
۔ ن پر جائ�ی     اوپن ڈئ�ی

    اپ�ض قبل اندراج درخواست 
م�ی ایک ای میل پتہ اور ایک 
موبائل فون نم�ب فراہم کریں۔

    پُر کریں 10 اختیارات۔

    شامل کریں ترجیحی معیاری 

دستاویزات۔

    اپ�ض درخواست کو دس�ت طور پر 
۔ جمع کروائ�ی

ے  ے؟ اس کا مطلب �ہ تعلیم م�ی ٹیم بنانا کیوں اہم �ہ
ض اور دیگر پیشہ ور، فیملیاں اور ہر کو�ئ  کہ معلم�ی
ے ایک ہی مقصد یک جانب کام کرتا  جو شہر م�ی �ہ

ے: ہمارے بچوں اور نوجوانوں یک وسائل، علم اور  �ہ
 بڑھ�ض اور 

گ
تجربات ےک ساتھ حمایت کرنا جو انہ�ی آےک

 ہر 
گ

 ےک سفر م�ی راس�ت ڈھونڈ�ض م�ی مدد کریں ےک
گ

زندیک
ےس بارسیلونا ےک  ض ےک ساتھ جو ایک اعیٰل شہر ج�ی اس چ�ی

۔ �ض کو ہ�ی پاس پیش کر

�چ اور نوجوان شخص ےک ل�ی ایک ٹیم   �ب
بنانا۔ ٹیم بنانا تاکہ ہر کو�ئ کامیاب ہو۔ 

۔ �ت ٹیم بنانا تاکہ ہر کو�ئ ج�ی

اک  ہم آپ ےک ساتھ ایک تجویز کا اش�ت
: ہم تعلیم دینا اور  �ت ہ�ی کرنا چا�ہ

۔ �ت ہ�ی ٹیم ےک طور پر بڑھنا چا�ہ












