
 اندراج اور تجدید انرولمنٹ
2020/2021 

 
عمل تجدید اور اندراج کے دہندگان قرض سرپرست اور والدین ، 5/2020 اپریل 21 ساتھ کے نمبر حکم کا سازی                      قانون
بغیر یا ساتھ کے تعلیم کی منتقلی ، میں درخواست میٹریکولس" داس "پورٹل ، سے گھر پر طور ترجیحی ،                      ہیں

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

  ایکٹ کے مندرجہ ذیل شیڈول کی تشکیل:
 4 مئی تا 30 جون -  پری اسکول تعلیم اور رجسٹریشن کے پہلے سائیکل میں اندراج کے پہلے سال کی بنیادی تعلیم

 کو ہوسکتی ہے
 26 جون سے  - طلبہ کے اسکول کی صورتحال ، تیسرے کاروباری دن کے بعد اسکول کے اندراج کے ریکارڈ کی

 تعریف: ابتدائی دور کے سال: 5 ویں ، ساتویں اور دسویں سال کی تعلیم؛
 اندراج کی تجدید کے لئے اسکول کے باقی سال؛

 بنیادی اور ثانوی تعلیم کے اول ، دوسرے اور تیسرے دور میں اسکول منتقلی کی درخواستیں۔
 

    بیرون ملک غیر ملکی اندراج کے مطالعہ کے لے ، اور طلباء جو غیر ملکی مطالعاتی منصوبوں ، پرتگال میں شامل
 ہیں ، اور جس کے لئے ایک مساوات کا عمل ضروری ہے ، اندراج کے عمل کو پیش کرنے کے بعد ، پہلی ترجیح تعلیم

 اور تدریسی اسٹیبلشمنٹ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ مساوات کی درخواست.
    اس خدمت کو استعمال کرنے کے ل، ، والدین / سرپرست تصدیق کی درج ذیل میں سے ایک قسم کا استعمال کرسکتے

 ہیں:
 فنانس پورٹل تک اسناد تک رسائی حاصل کریں

 سٹیزن کارڈ - توثیق۔ سٹیزن کارڈ میں ایک سٹیزن کارڈ اور توثیقی پن ، انٹرنیٹ تک رسائی والے کمپیوٹر سے
 منسلک کارڈ ریڈر اور ایک توثیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ گو پلگ ان انسٹال ہوتا ہے۔

(https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx :پر دستیاب) 
  ڈیجیٹل موبائل کلید کا استعمال - ڈیجیٹل موبائل کی کے لئے توثیق ،   جو ایک کلیدی درخواست ہے جو کی گئی ہے۔ آپ

ڈیجیٹل موبائل کلیدی درخواست اور توثیقی عمل کے بارے میں معلومات  اور مشورہ کرسکتے ہیں
https://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital 
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