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C.I.L.S کے امتحانات
 

تمام سطحوں کی
اطالوی زبان کی سند

b1 شہریت کے لیے
امتحان

انضمام کے لیے
A2 امتحان

مڈل اسکول کے
لیے تیاری

 

A2 سطح
سرٹیفیکیشن



 

- ہائی اسکول، ہائی اسکول، پیشہ ورانہ اسکول تک رسائی (enaip-الیکٹریکل آپریٹر، مکینیکل آپریٹر وغیرہ، ہیئر ڈریسر/
بیوٹیشن، OSS کورس، ٹیلرنگ اسکول...) ؛

- یورپی یونین کا رہائشی اجازت نامہ طویل مدتی رہائشیوں کے لیے؛
- اطالوی شہریت؛

- کام ملنے کے زیادہ امکانات؛ 
- وہ سب کچھ جس کے لیے 2a لیول کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔

 
- یورپی یونین کا رہائشی اجازت نامہ طویل مدتی رہائشیوں کے لیے (یہ امتحان براہ راست گورنمنٹ کمیساریٹ یا

Cinformi کے ذریعے لیا جاتا ہے جب آپ اس قسم کے رہائشی اجازت نامے کے لیے درخواست دیتے ہیں اور آپ کے پاس
پہلے سے A2 تصدیق یا سرٹیفیکیشن یا مڈل اسکول ڈپلومہ نہیں ہوتا.  مفت ہے. مہینے میں ایک بار مقرر کیا جاتا ہے)۔

 

- یورپی یونین کا رہائشی اجازت نامہ طویل مدتی رہائشیوں کے لیے؛
- مرکز eda میں اطالوی زبان کے الئسنس کی تیاری کے کورسز؛

- واؤچرز کے ساتھ تربیتی کورسز، قابل معاوضہ کورسز، انٹرن شپس، جاب ایجنسی ڈیٹا بیس میٹنگ پر ڈیمانڈ سپالئی.
- آپ کو یہ سرٹیفیکیشن اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آپ ایڈا سینٹر میں 2a لیول کا اطالوی کورس مکمل کر لیتے ہیں
ً اور کورس کے اختتامی امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں (کورس کی قیمت اکتوبر سے مئی تک پورے سال کے لیے تقریبا

27 یورو ہے).
- سرٹیفکیٹ پورے اٹلی میں درست ہے۔

 

- اطالوی شہریت
وہ لوگ جن کے پاس پہلے ہی طویل مدتی رہائشیوں کے لیے ue کا رہائشی اجازت نامہ موجود ہے انہیں یہ امتحان دینے کی

ضرورت نہیں ہے۔

اس کی فیس (100 یورو) ہے۔ سال میں تقریباً 2-3 بار کرتے ہیں۔اگر آپ امتحان پاس نہیں کرتے ہیں تو آپ جتنی بار چاہیں

دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں لیکن آپ کو دوبارہ فیس ادا کرنی ہوگی۔

 

سطح a2 اور b1 کے لیے "امتحان a2 انضمام" اور "امتحان b1 شہریت" دیکھیں۔                                                                   

فرق یہ ہے کہ یہ سرٹیفیکیشن اٹلی سے باہر بھی استعمال ہوتا ہے۔کورس سال میں 3-4 بار کیا جاتا ہے اور اسے کرنے کے لیے

فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔

اگر آپ امتحان کا کچھ حصہ پاس نہیں کرتے ہیں تو آپ کم رقم ادا کرتے ہوئے صرف اس مخصوص حصے کو دوبارہ کر
سکتے ہیں۔
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