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Të lejon të ndjekësh një diplomë të 
shkollës së mesme (Diplomë Shtetërore) 
në fushën teknike, profesionale ose 
ar�s�ke. 

 

ARCIDOSSO 
Via Risorgimento 26 

0564 966903 

GROSSETO 
Via Papa Giovanni XXIII 13/B 

0564 488960 
 

FOLLONICA 
Viale Europa 20 

0566 59095 

Grosseto 
Polo Bianciardi 
Liceo “Rosmini” 
Polo “Mane� - Porcia� 
ISIS “Fossombroni” 
ISIS “Leopoldo di Lorena” 

ISIS di Follonica 
ISIS “B. Lo�” a Massa M.ma 
ISIS “Zuccarelli” di Sorano 
ISIS “Del Rosso” a Porto S. Stefano 

 
 

Të rritur italianë, dhe të huaj që kanë 
mbushur moshën 18vjeçare, që posedojnë 
�tullin e shkollës tetë vjeçare. 

 

 grmm09000t@istruzione.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIONE MBI FORMIMIN ARSIMOR 
 

Rete Toscana CPIA 
 
 
 
 
 

CENTRI PROVINCIALI DI 
ISTRUZIONE PER GLI ADULTI 

FORMIMI ARSIMOR I T  
RRITURVE N  PROVINCIA DI 

GROSSETO 
 

RRUG ZIM I NIVELIT II 

 

KU ZHVILLOHEN KURSET? 

 

Formimi i të rriturve mundësohet nga CPIA(Centri 
Provinciali per l'Istruzione degli Adul�) i vendosur 
nga dekre� 263 të Presiden�t të Republikes në 28 
tetor 2012. 
CPIA është ins�tucion shkollor autonom por që ndjek 
një metodë të vetën didak�ke dhe organiza�ve. 
 

QËNDRA PROVINCIALE I FORMIMIT 
PËR TË RRITUR 

KUSH MUND T  REGJISTROHET 

Ministero dell’IstruzioneCPIA 1 GROSSETO
آرچ�ڈوسو

Via Risorgimento 26 0564 966903

ګروس�ټو
Via Papa Giovanni XXIII 13/B 0564 488960

فولون��ا
Viale Europa 20 0566 59095

grmm09000t@istruzione.it
www.cpia1grosseto.edu.it

  CPIA 1 GROSSETO

کے راستے II لیول

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity 

building – lettera j) Governance dei  servizi - Qualificazione del sistema  di tutela sanitaria 
“SAMEDI: capaci di curare in rete, oltre le barriere culturali”  PROG 2782 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

RRUGËZIMI I NIVELIT  (*) 

KU ZHVILLOHEN KURSET ? 

 
KUSH MUND TË REGJISTROHET? 

KUSH NUK KA MUNDESI TË 
ZHVENDOSET? 

Ndjekja e dipllomës së shkollës 
8vjeçare (ex licenza media). 
Çer�fikim i a�ësive bazë mbi 
arsimin e detyrueshëm. 
 

Kurse për marrjen e cer�fikatës së 
nivelit A2 (*).
Kurse italishteje që ndihmojne për 
provimin e teorisë për patenten.
Kurse për 
kompetencës nga niveli B2 në 
nivelin C2

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 
 

Persona italianë dhe të huaj që 
kanë mbyshur moshën 16 vjece. 
 

Mund të regjistrohet në kurset 
AGORÀ, që zhvillohen online. 
 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica.
Në bashkëpunim me EE.LL kurset 
mund të zhvillohen edhe në 
komuna të ndryshme 
 

Persona të huaj që kanë mbyshur 
moshën 16 vjecare

iden�fikuar eksperiencat e studimit dhe a�ësitë e fituara edhe jashtë 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

KUSH MUND TË 

KUSH NUK KA MUNDESI TË 
ZHVENDOSET?

Ndjekja e dipllomës së shkollës 
8vjeçare (ex licenza media).
Çer�fikim i a�ësive bazë mbi 
arsimin e detyrueshëm.
 

Në tre 
Grosseto dhe Follonica.
 

Persona italianë dhe të huaj që 
kanë mbyshur moshën 16 vjece.
 

Mund të regjistrohet në kurset 
AGORÀ, që zhvillohen online.
 

(*) Kurse falas

ابتدائی کی پیشکش

کون داخل ہلے سکتا ہے؟

Grosseto
Polo Bianciardi Liceo “Rosmini”
Polo “Manetti - Porciatti ISIS “Fossombroni”
ISIS “Leopoldo di Lorena”

ISIS di Follonica
ISIS “B. Lotti” a Massa Marittima
ISIS “Zuccarelli” di Sorano
ISIS “Del Rosso” a Porto S. Stefano

 بالغ ، بشمول غیر ملکی ، جن کی عمر 18 سال ہے ،
 تعلیم کے پہلے چکر (مڈل سکول سرٹیفکیٹ) کی

حتمی قابلیت کے مالک هیں۔

 وه تکنیکی ، پیشه ورانه یا فنی تعلیم کے تناظر
میں سیکنڈ لیول سیکنڈری سکول ڈپلومه

حاصل کرنے کی اجازت دیتے هیں۔ (ڈپلومه دیں ستاتو)
صوبائی بالغوں تعلیم مرکز

 اکتوبر 2012 کو صدر جمہوریه کے حکم نامه 263 کے29
 ساتھ قائم چی پی آئی ا(بالغوں کے لیے صوبائی مراکز) کے

ذریعه بالغ تعلیم کو فروغ دیا جاتا ہے۔
CPIA ایک خود مختار تعلیمی اداره ہے جس کا اپنا عمله 

اور ایک مخصوص تدریسی اور تنظیمی سیٹ اپ ہے
 

 گروسیڻو � صو�� میں
�الغوں کی تعلیم



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

RRUGËZIME MË TË GJËRA 

KU ZHVILLOHEN KURSET? 

KUSH MUND TË REGJISTROHET? KUSH MUND TË REGJISTROHET? 

KU ZHVILLOHEN KURSET? 

ITALISHTJA PËR TË HUAJ 

NJOHJA E KREDITEVE DHE DOBISHMËRISË 

Kurse për marrjen e cer�fikatës së 
nivelit A2 (*). 
Kurse italishteje që ndihmojne për 
provimin e teorisë për patenten. 
Kurse për marrjen e vërte�mit të 
kompetencës nga niveli B2 në 
nivelin C2 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 
Në bashkëpunim me EE.LL kurset 
mund të zhvillohen edhe në 
komuna të ndryshme  

Persona të huaj që kanë mbyshur 
moshën 16 vjecare 

 Gjuhe të huaja 
(anglisht,gjermanisht) 

 Alfabe�zim informa�k  
 Histori ar� 
 Lexim italian 
 Edukim ambiental 

 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 
Në bashkepunim me EE.LL kurset 
mund të zhvillohen edhe në 
komuna të ndryshme  
 

Të rritur italianë dhe të huaj që 
kanë mbushur moshën 16 vjecare. 
 

CPIA vlerëson historitë personale dhe kulturale të personave, duke 
iden�fikuar eksperiencat e studimit dhe a�ësitë e fituara edhe jashtë 

rrugëzimit arsimor. 

Italiane për lejen CE për persona me 
lejeqëndrim afatgjatë dhe Seksione 
Formimi Civil për l’Accordo di Integrazione

Sede e provimit 
CILS 

 

Pjesëmarrje ne 
Rrje�n  Nacional 
ICT Ida 

CPIA i Grosseto përdor një Sistem 
menaxhimi për Cilësinë, ështe agjensi 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

INFORMACIONE MBI FORMIMIN ARSIMOR 
 

RRUGËZIME MË TË GJËRA 

KU ZHVILLOHEN KURSET? 

KUSH MUND TË REGJISTROHET? KUSH MUND TË REGJISTROHET? 

KU ZHVILLOHEN KURSET? 

ITALISHTJA PËR TË HUAJ RRUGËZIMI I NIVELIT  (*) 

KU ZHVILLOHEN KURSET ? 

 
KUSH MUND TË REGJISTROHET? 

KUSH NUK KA MUNDESI TË 
ZHVENDOSET? 

  AKTIVITETE TË TJERA 
ATTIVITA=!)”ZZZZZZZ 

NJOHJA E KREDITEVE DHE DOBISHMËRISË 

Ndjekja e dipllomës së shkollës 
8vjeçare (ex licenza media). 
Çer�fikim i a�ësive bazë mbi 
arsimin e detyrueshëm. 

Kurse për marrjen e cer�fikatës së 
nivelit A2 (*). 
Kurse italishteje që ndihmojne për 
provimin e teorisë për patenten. 
Kurse për marrjen e vërte�mit të 
kompetencës nga niveli B2 në 
nivelin C2 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 

Persona italianë dhe të huaj që 
kanë mbyshur moshën 16 vjece. 

Mund të regjistrohet në kurset 
AGORÀ, që zhvillohen online. 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 
Në bashkëpunim me EE.LL kurset 
mund të zhvillohen edhe në 
komuna të ndryshme  
 

Persona të huaj që kanë mbyshur 
moshën 16 vjecare 

 Gjuhe të huaja 
(anglisht,gjermanisht) 

 Alfabe�zim informa�k  
 Histori ar� 
 Lexim italian 
 Edukim ambiental 

 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 
Në bashkepunim me EE.LL kurset 
mund të zhvillohen edhe në 
komuna të ndryshme  
 

Të rritur italianë dhe të huaj që 
kanë mbushur moshën 16 vjecare. 
 

CPIA vlerëson historitë personale dhe kulturale të personave, duke 
iden�fikuar eksperiencat e studimit dhe a�ësitë e fituara edhe jashtë 

rrugëzimit arsimor. 
Njohja trasformohet në kredite forma�ve, lejon mosndjekjen e njërës 

apo më shumë degëve të rrugëzimit dhe marrjen e ��llit të studimit në 
një kohë më të shkurtër. 

 

Qëndra e provimi� për Njohjen e Gjuhës 
Italiane për lejen CE për persona me 
lejeqëndrim afatgjatë dhe Seksione 
Formimi Civil për l’Accordo di Integrazione 

(*) Kurse falas 

Sede e provimit 
CILS 

 

Pjesëmarrje ne 
Rrje�n  Nacional 
ICT Ida 

CPIA i Grosseto përdor një Sistem 
menaxhimi për Cilësinë, ështe agjensi 
forma�ve e akredituar nga Rajoni 
Toscana. 

ایکڻیویڻیز اور

لیول کورسز

کورسز کہاں پر ہونگے؟

کون داخل ہلے سکتا ہے؟

اور کون منتقل نہیں کر سکتا؟ 

کورسز کہاں پر ہونگے؟

 کون داخل ہلے سکتا ہے؟

مزید معلومات کے کورس
 

  
 
 

کورسز کہاں پر ہونگے؟

کون داخل ہلے سکتا ہے؟

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMACIONE MBI FORMIMIN ARSIMOR 
 

RRUGËZIME MË TË GJËRA 

KU ZHVILLOHEN KURSET? 

KUSH MUND TË REGJISTROHET? KUSH MUND TË REGJISTROHET? 

KU ZHVILLOHEN KURSET? 

ITALISHTJA PËR TË HUAJ RRUGËZIMI I NIVELIT  (*) 

KU ZHVILLOHEN KURSET ? 

 
KUSH MUND TË REGJISTROHET? 

KUSH NUK KA MUNDESI TË 
ZHVENDOSET? 

  AKTIVITETE TË TJERA 
ATTIVITA=!)”ZZZZZZZ 

NJOHJA E KREDITEVE DHE DOBISHMËRISË 

Ndjekja e dipllomës së shkollës 
8vjeçare (ex licenza media). 
Çer�fikim i a�ësive bazë mbi 
arsimin e detyrueshëm. 
 

Kurse për marrjen e cer�fikatës së 
nivelit A2 (*). 
Kurse italishteje që ndihmojne për 
provimin e teorisë për patenten. 
Kurse për marrjen e vërte�mit të 
kompetencës nga niveli B2 në 
nivelin C2 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 
 

Persona italianë dhe të huaj që 
kanë mbyshur moshën 16 vjece. 
 

Mund të regjistrohet në kurset 
AGORÀ, që zhvillohen online. 
 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 
Në bashkëpunim me EE.LL kurset 
mund të zhvillohen edhe në 
komuna të ndryshme  
 

Persona të huaj që kanë mbyshur 
moshën 16 vjecare 

 Gjuhe të huaja 
(anglisht,gjermanisht) 

 Alfabe�zim informa�k  
 Histori ar� 
 Lexim italian 
 Edukim ambiental 

 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 
Në bashkepunim me EE.LL kurset 
mund të zhvillohen edhe në 
komuna të ndryshme  
 

Të rritur italianë dhe të huaj që 
kanë mbushur moshën 16 vjecare. 
 

CPIA vlerëson historitë personale dhe kulturale të personave, duke 
iden�fikuar eksperiencat e studimit dhe a�ësitë e fituara edhe jashtë 

rrugëzimit arsimor. 
Njohja trasformohet në kredite forma�ve, lejon mosndjekjen e njërës 

apo më shumë degëve të rrugëzimit dhe marrjen e ��llit të studimit në 
një kohë më të shkurtër. 

 

Qëndra e provimi� për Njohjen e Gjuhës 
Italiane për lejen CE për persona me 
lejeqëndrim afatgjatë dhe Seksione 
Formimi Civil për l’Accordo di Integrazione 

(*) Kurse falas 

Sede e provimit 
CILS 

 

Pjesëmarrje ne 
Rrje�n  Nacional 
ICT Ida 

CPIA i Grosseto përdor një Sistem 
menaxhimi për Cilësinë, ështe agjensi 
forma�ve e akredituar nga Rajoni 
Toscana. 

لوئر سیکنڈری سکول ڈپلومه لینا ، (سابقه مڈل سکول ڈپلومه) ۔
الزمی تعلیم سے متعلق بنیادی مہارتوں کی سند۔

CPIA ، کے تین مقامات پر
Arcidosso, Grosseto e Follonica .

اطالوی اور غیر ملکی بالغ ، جن کی عمر 16 سال ہے۔

AGORÀ ، آپ مکمل طور پر آن الئن
کورس کر سکتے ہیں۔

غیر ملکیوں کے لیے اطالوی۔  
A۲ لیول سرڻیفیکیشن (*) حاصل کرنے کے لیے کورسز۔

 غیر ملکیوں کے لیے اطالوی کورسز ڈرائیونگ الئسنس کے
لیے تھیوری امتحان کی تیاری کے لیے۔

 ۲ کیC تک کی اہلیت کا سرڻیفکیٹ حاصل کرنے کے کورسز۔ 
۲ سطحB شہریت سے لے کر

CPIA کے تین مقامات پر ،
ــں  ــات می ــف بلدی ــز مختل ــق ، کورس ــے مطاب EE.LL ک

بھی ہو سکتے ہیں۔ 

غیر ملکی بالغ جن کی 
عمر 16 سال ہے

شناخت اور لچک

CPIA بالغوں کی ذاتی اور ثقافتی تاریخ کو بڑھاتے ہیں ، 
سیکھنے کے تجربات اور مہارتوں کی شناخت کرتے ہیں 

یہاں تک که اسکول سے باہر بھی۔
پہچان تربیتی کریڈٹ میں بدل جاتی ہے اور کورس کے ایک 

یا زیاده حصوں کی حاضری سے چھوٹ اور کم وقت میں 
قابلیت حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔

•  غیر ملکی زبانیں (انگریزی ، جرمن)
•  کمپیوڻر خواندگی

•  آرٹ کی تاریخ
•  اطالوی ادب

•  ماحولیاتی تعلیم     

CPIA ، کے تین مقامات پر
Arcidosso, Grosseto e Follonica .

ــات  ــف بلدی ــز مختل ــق ، کورس ــے مطاب EE.LL ک
میں بھی ہو سکتے ہیں۔

اطالوی اور غیر ملکی بالغ ، جن کی عمر 16 سال ہے

طویل مدتی باشندوں کے لیے ای سی پرمٹ کے لیے اطالوی 
زبان کے علم کے امتحان اور انضمام کے معاہدے کے لیے 

سوک ڻریننگ سیشن کا مقام۔

آئی سی ڻی اڈا قومی 
مقصد کے نیٹ ورک 

میں شرکت۔

۱CPIA گروسیڻو ایک کوالڻی مینجمنٹ 
سسڻم کا اطالق کرتا ہے ، یه ایک 

تسلیم شده ڻریننگ ایجنسی ہے ڻسکنی 
عالقه کی ۔  

تربیت کی پیشکش

CILS امتحان دفرت


