
  اندراج (قبل از اسکول ، پہال سال ، 5 واں سال ، 7 واں
 سال ، 10 واں سال) 2020/2021

 
 

  21 اپریل کے قانون سازی آرڈر نمبر 5/2020 کے مطابق ، والدین اور سرپرست ہیں مطلع کیا کہ اندراج کے عمل کو
  "پورٹل ڈاس میٹریکولس" درخواست میں ، گھر سے ، برقی طور پر انجام دیا جانا چاہئے۔

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

 
 1. اندراج میں ، دستاویزات اور ذاتی اعداد و شمار ، پورٹل پر ، جب انرولنگ: اندراج کے بعد ، درج ذیل ڈیٹا اکٹھا

 کیا گیا:
  رنگ میں طالب علم کی حالیہ تصویر؛

  اگر تفویض کیا گیا ہے تو ، تمام بچوں اور طلباء کا ٹیکس شناختی نمبر (NIF)؛
 نیشنل ہیلتھ سروس (ایس این ایس) صارف نمبر یا صحت استعمال کنندہ / فائدہ اٹھانے والے کارڈ نمبر ، ہستی کی

 شناخت اور صحت کے ذیلی نظام سے متعلق نمبر؛
 فائدہ اٹھانے والے بچوں اور طلباء کا سماجی تحفظ کی شناخت نمبر (NISS) خاندانی االؤنس کے معاشرتی فائدہ کا جو
 معاشرتی تحفظ کے ذریعہ ادا کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا کے باہمی ربط کے لے والدین / سرپرست کی پیشگی رضامندی کے
 ساتھ جب تک آپ اسکول تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو "پورٹل ڈاس میٹرکولس" اور سماجی تحفظ سماجی

 کارروائی کی حمایت؛
 • وہ ڈیٹا جو والدین / سرپرست کی مناسب شناخت کی اجازت دیتے ہیں ، یعنی ٹائپ کریں اور شناختی دستاویز کی

 تعداد ، ٹیکس شناختی نمبر (NIF) ، اگر تفویض کیا گیا ہے تو ، رابطے ، پتہ ، تاریخ پیدائش اور قابلیت۔
 

 2. دستاویزات ، پورٹل پر ، جب بھرتی ہوں گی۔
 گھر کی تشکیل کا اعالن آخری دفعہ ٹیکس اتھارٹی کے ذریعہ جائز ہے ، صرف ان صورتوں میں جہاں والدین /

 سرپرست والدین یا والدہ نہیں ہوتے ہیں۔ جب یہ دستاویز ضروری ہے اس کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ایک ہی
 گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جیسے شخص بہن بھائیوں کو تعلیم دیتا ہے یا دوسرے بچے اور نوجوان جو ایک ہی

 تعلیمی اور تدریسی اسٹیبلشمنٹ میں جاتے ہیں۔
  Finanças کے ذریعہ رہائشی پتے کا ثبوت؛

 پیشہ ورانہ سرگرمی کے پتے کا ثبوت ، صرف ان صورتوں میں جہاں اس کو متحرک کرنا ہے درجہ بندی کے مقاصد
 کے لئے اس معلومات؛

 انفرادی صحت کی بلیٹن میں تازہ کاری؛
of of اس بات کا ثبوت کہ طالب علم شرائط کے تحت ، تکنیکی تعلیم کی رپورٹ کے ساتھ اسکول جا رہا ہے 6 جوالئی 

 کا فرمان 54 قانون نمبر /of88 of / 54 201 کا ، اگر اطالق ہوتا ہے؛
 
  

 پرنسپل: آرٹور فریریرا
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