
 

 

 

ENROLLMENTS (प्री सू्कल, पहिलो साल, ५ औ ंवर्ष, ७ औ ंवर्ष, १० 

औ ंवर्ष) २०२०/२०१२ 
 

 वैधाहिक आदेश िं। ५/२०२० अहप्रल २१ को अिुसार, अहििावक र अहििावकलाई सूहित गररएको छ हक 

िामांकि प्रहिया "पोर्षल दास मैहर्ि कुलस" आवेदिमा घरबार् प्राथहमकतापूवषक इलेक्ट्ि ोहिक रूपमा गिुषपदषछ। 

(https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home) 

 

 १. कागजातिरू र हिजी डेर्ा दताष गिष, पोर्षलमा, ििाष िएपहछ: 

 पंजीकरण पहछ, हिम्न डार्ा सन्कलि गररिे छ: 

- Color रंगमा हवद्याथीको िर्षरको फोर्ो; 

- Assigned तोहकएको र्ण्डमा सबै बच्चािरू र हवद्याथीिरूको कर पहििाि िम्बर (NIF); 

 - राहरि य स्वास्थ्य सेवा िम्बर  (SNS) वा स्वास्थ्य प्रयोगकताष / लािकताष काडष िम्बर, इकाई पहििाि र स्वास्थ्य उप-

प्रणालीसँग सम्बन्धित िम्बर; 

 - बच्चािरू र हवद्याथीिरूको सामाहजक सुरक्षा पहििाि िम्बर (एिआईएसएस) जो सामाहजक सुरक्षा द्वारा िुक्तािी 

गररएको पाररवाररक ित्ताको सामाहजक लािका लािाथी हुि्; 

 "Portal das matrículas" र सामाहजक सुरक्षा बीि डार्ा को अन्तहिष याको लाहग अहििावक / अहििावकको पूवष 

सिमहत संग र जब सम्म तपाईं सू्कल सामाहजक कायष समथषि पहँुि गिष िािािुहुन्छ; 

- डार्ा जसले अहििावक / अहििावकको पयाषप्त पहििाि अिुमहत हदन्छ, िाम प्रकार र पहििाि कागजातको 

संख्या, कर पहििाि िम्बर (NIF), यहद तोहकएको, सम्पकष , ठेगािा, जन्म हमहत र योग्यता। 

  

 २.   उले्लन्धर्त कागजातिरू संलग्न हुिुपदषछ, पोर्षलमा, सन्धम्महलत हुदा: 

 - अन्धन्तम अहधकार कर प्राहधकरणले मान्य गरेको पररवारको संरििाको घोर्णा, केवल त्यस्ता माहमलािरूमा जिाँ 

अहििावक बुबा वा आमा छैिि्।  यो कागजात पहि आवश्यक छ जब यो प्रमाहणत गिे उदे्दश्य रान्धर्न्छ हक ती व्यन्धक्त 

एउरै् घरािामा रिेका व्यन्धक्तले िाईबहििी वा अन्य बच्चािरू र एक समाि हशक्षा र हशक्षण प्रहतष्ठािमा िाग हलिे 

युवािरूलाई हशहक्षत गिे व्यन्धक्तको रूपमा; 

- Finanças द्वारा  द्वारा हदएको हिवास ठेगािा को प्रमाण; 

 - यावसाहयक गहतहवहध को ठेगािा को प्रमाण, केवल त्यो घर्िािरु मा जिाँ यो िम को उदे्दश्य को लागी यो जािकारी 

को पररिालि गिष को लागी गरीएको छ; 

- अपडेर् गररएको व्यन्धक्तगत स्वास्थ्य बुलेहर्ि | 

 - हवद्याथी जुलाई ६ को हडिी-कािूि ि। ५४/२०१८, को सतष अन्तगषत एक प्राहवहधक-शैहक्षक ररपोर्षको साथ सू्कलमा 

िाग हलइरिेको प्रमाण - यहद लागू िएमा; 
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