میںیوﻧﺎنی ﺷﮩﺮی کیﺳﮯ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں؟
* ]یوﻧﺎنی ﺷﮩﺮیت ﮐﮯ ﺣﺼﻮل کیﻟﺌﮯ آﺳﺎن ﮨﺪایات[
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﺑﻖ میں
ﮐﺘﻦی دیر
فیﺻﻠﮯ
ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎر
ﮐﺮوں ﮔﺎ؟

1ﺳﺎل
]ﻋﻤﻞی ﻃﻮر
ﭘﺮ2ﺳﮯ 4
ﺳﺎل[

اس کیﻟﺌﮯ ﮐﺘﻦی
رﻗﻢ ﭼﺎﮦیﺋﮯ؟

 700یورو ﭘﮩﻞیدﻓﻌہ درﺧﻮاﺳﺖ
کیﻟﺌﮯ
 200یورودوﺳﺮی درﺧﻮاﺳﺖ
کیﻟﺌﮯ اور
اﮔﻞی ﺗﻤﺎم
درﺧﻮاﺳﺘﻮں
کیﻟﺌﮯ
 اﮔﺮمیں ﭘﻨﺎﮦﮔﺰین ﮨﻮں
یایوﻧﺎنی ﺣﮑﺎم
کیﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ
ﮐﺲی ﺑﮫی ﻣﻠﮏ ﮐﺎ
ﺷﮩﺮی ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﮯ ﻃﻮرﭘﺮ
ﺗﺴﻞیم کیا گیا
ﮨﻮں ﺗﻮﭘﮩﻞی دﻓﻌہ
درﺧﻮاﺳﺖ
کیﻟﺌﮯ
100یورواوراﮔﻞ
ی ﺗﻤﺎم درﺧﻮاﺳﺘﻮں
کیﻟﺌﮯ ﺑﮫی

ﮐﻮﻧﺴﮯ ﮐﺎﻏﺬات ﭼﺎﮦیے؟

میں درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮩﺎں
ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں؟

ﺟﮩﺎں میں رﮨﺘﺎ ﮨﻮں
اس ﻋﻼﻗﮯ ﮐﮯ ﻣﮩﺬب
اﻧﺘﻈﺎمیﮦ کی ﺷﮩﺮی میوﻧﺴﭙﻠﭧی میں بیان۔
ﺣﺚیت ﮐﮯ
۔ یوﻧﺎنی ﺷﮩﺮیت کیﻟﺌﮯ درﺧﻮاﺳﺖ
ڈاﺋﺮیﮐﭩﺮیٹ
ﻣﻨﺪرﺟہ ذیل اﻗﺴﺎم ﮐﮯرﮨﺎﺋﺶی اﺟﺎزت ﻧﺎﻣﮯ
میں]آﭘﻮکیﻧﺪرومین
دیکیسی[ ی
۔ ﻟﻤﺐی ﻣﺪت ﮐﺎرﮨﺎﺋﺶی اﺟﺎزت ﻧﺎﻣہیا دوﺳﺮی
ﮐﺎ رﮨﺎﺋﺶی اﺟﺎزت ﻧﺎﻣہ 2۔یوﻧﺎنی ﺧﺎﻧﺪان 1ﻧﺴﻞ
ﮐﮯ رﮐﻦ یایورپﯾﯽونین ﮐﮯ ﺷﮩﺮیوں
کیﺣﺚیﺗﺴﮯیا ایک ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ یوﻧﺎنی ﺷﮩﺮی ﮐﮯ
واﻟﺪین کیﺣﺚیت ﺳﮯ3۔سیاسی ﭘﻨﺎﮦ
ﮔﺰین،یا ﺗﺤﻔﻆ ﮐﮯ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ4۔ﮐﺲی ﺑﮫی ﻣﻠﮏ ﮐﺎ
ﺷﮩﺮی ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ کیﺣﺚیت ﺳﮯ۔

۔ یوﻧﺎنی ﺷﮩﺮیت کیﻟﺌﮯ میرےرﮨﺎﺋﺶی ﮔﺎﮦ کی

ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ۔اﮔﺮمیں بیرون ﻣﻠﮏ پیدا ﮨﻮاﮨﻮں ﺗﻮﺗﺼﺪیق
ﺷﺪﮦ اور یوﻧﺎنی زﺑﺎن میں ﺗﺮﺟﻤﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
پیداﺋﺶ ﮐﺎﺳﺮٹیﻓﮏیٹ/اﮔﺮمیںیوﻧﺎن میں
پیدا ﮨﻮاﮨﻮں ﺗﻮ
یوﻧﺎنی پیداﺋﺶ ﮐﺎ ﺳﺮ ٹیﻓﮏیٹ۔
ﺣﺎلیﮦ ﺑﺮﺳﻮں ﮐﺎ ذاتی ٹیﮐﺲ آڈٹ
-ﺳﻮﺷﻞ سیﮐﻮرٹی ﻧﻤﺒﺮ)(AMKA

۔دیﮔﺮﮐﺎﻏﺬات ﺟﻦ ﺳﮯ یوﻧﺎﻧﺎوریوﻧﺎنیوں ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ-

میں ﮐﺐ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں؟

۔ یوﻧﺎن میں7ﺳﺎل
ﻣﺴﺘﻘﻞ اور
ﻗﺎﻧﻮنیرﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮦ ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ۔
۔ یوﻧﺎن میں  3ﺳﺎل
ﻣﺴﺘﻘﻞ اور ﻗﺎﻧﻮنی رﮨﺎﺋﺶ
ﮔﺎﮦ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﮔﺮ
میںیوﻧﺎنی ﺷﮩﺮی ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺎدی ﺷﺪﮦ ﮨﻮں اور
میراایکﺑﭽہ ﺑﮫی ﮨﻮ۔
۔ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯿﮟ  3ﺳﺎل
ﻣﺴﺘﻘﻞ اورﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮦ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
اﮔﺮﻣﯿﺮا اﯾﮏ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﭽہ
ﮨﻮﺟﻮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺷﮩﺮﯾﺖ
رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ]ان ﻟﻮﮔﻮںﭙﺮ
ﻻﮔﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﮯﺑﭽﻮں
ﻧﮯ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺳﮑﻮل ﻣﯿﮟ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﮯ ﺑﺎﻋﺚ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺷﮩﺮﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﯽ ﮨﻮ[۔
۔ یوﻧﺎن میں  3ﺳﺎل
ﻣﺴﺘﻘﻞ اور ﻗﺎﻧﻮنی رﮨﺎﺋﺶ
ﮔﺎﮦ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ،اﮔﺮمیں ﭘﻨﺎﮦ
ﮔﺰین ﮨﻮں یایوﻧﺎنی
ﺣﮑﺎم کیﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ
ﮐﺲی ﺑﮫی ﻣﻠﮏ ﮐﺎ
ﺷﮩﺮی ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ
ﻃﻮرﭘﺮ ﺗﺴﻞیم کیا
گیا ﮨﻮں۔

ﺟﻮ ﻟﻮگ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧہیں دے
ﺳﮑﺘﮯ؟

۔ﺟﻮ ﻟﻮگ رﮨﺎﺋﺶی اﺟﺎزت
ﻧﺎﻣﮩﻨہیں رﮐﮭﺘﮯ یا ﺟﻦ ﮐﮯ
ﭘﺎﺳﻌﺎرضیرﮨﺎﺋﺶی اﺟﺎزت
ﻧﺎﻣہ ﮨﻮ۔
۔ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ 6ﻣﺎﮦ ﺳﮯ
زاﺋﺪ ﻋﺮﺻﮯ کیﻟﺌﮯ
ﺧﺎص ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺟﺮاﺋﻢ میں
ﺳﺰادیﮔﺊی ﮨﻮ یا 1ﺳﺎل
ﺳﮯ زاﺋﺪ ﻋﺮﺻﮯ
کیﻟﺌﮯﮨﺮ ﺟﺮم میں ﺟﻮ
ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮫ ﮐﺮ کیا گیا
ﮨﻮ۔

غیریورپﯾﯽونین
ﮐﮯ ﺷﮩﺮیوں
کیﻟﺌﮯ

ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
میں ﮐﺘﻦی دیر
فیﺻﻠﮯ ﮐﺎ
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮوں ﮔﺎ؟

اس کیﻟﺌﮯ ﮐﺘﻦی رﻗﻢ
ﭼﺎﮦیﺋﮯ؟

1ﺳﺎل 100یورو ﭘﮩﻞی دﻓﻌہ
درﺧﻮاﺳﺖ کیﻟﺌﮯاور
]ﻋﻤﻞی
ﻃﻮرﭘﺮ2ﺳﮯ اﮔﻞی ﺗﻤﺎم درﺧﻮاﺳﺘﻮں
کیﻟﺌﮯ
 4ﺳﺎل[

میں درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﮩﺎں ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں؟

ﮐﻮﻧﺴﮯ ﮐﺎﻏﺬات ﭼﺎﮦیے؟

ﺟﮩﺎں میں رﮨﺘﺎ ﮨﻮں ۔ یوﻧﺎنی ﺷﮩﺮیت کیﻟﺌﮯ میرےرﮨﺎﺋﺶی ﮔﺎﮦ کی
اس ﻋﻼﻗﮯ ﮐﮯ
ﻣﮩﺬب اﻧﺘﻈﺎمیﮦ کی میوﻧﺴﭙﻠﭧی میں بیان۔
ﺷﮩﺮی ﺣﺚیﺗﮑﮯ
۔ یوﻧﺎنی ﺷﮩﺮیت کیﻟﺌﮯ درﺧﻮاﺳﺖ
ڈاﺋﺮیﮐﭩﺮیﭨﻢیں
یوﻧﺎنی ﭘﻮلیس ﮐﮯ امیﮔﺮیﺷﻦ ﻣﺤﮑﻤہ کی
]آﭘﻮکیﻧﺪرومینی
ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮدﮦیورپﯾﯽونین -ﻃﺮف ﺳﮯ
دیکیسی[
ﮐﺎرﺟﺴﭩﺮیﺷﻦ ﺳﺮ ٹیﻓﮏیٹیایورپﯾﯽونین
ﮐﮯ ﺷﮩﺮیوں کی ﺣﺚیت ﺳﮯﻣﺴﺘﻘﻞ رﮨﺎﺋﺶی
ﺳﺮٹیﻓﮏیٹ
۔اﮔﺮمیں بیرون ﻣﻠﮏ پیدا ﮨﻮاﮨﻮں ﺗﻮﺗﺼﺪیق ﺷﺪﮦ
اور یوﻧﺎنی زﺑﺎن میں ﺗﺮﺟﻤﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ پیداﺋﺶ
ﮐﺎﺳﺮٹیﻓﮏیٹ /
اﮔﺮمیںیوﻧﺎن میں پیدا ﮨﻮاﮨﻮں ﺗﻮ یوﻧﺎنی
پیداﺋﺶ ﮐﺎ
ﺳﺮ ٹیﻓﮏیٹ۔
۔ﺣﺎلیﮦ ﺑﺮﺳﻮں ﮐﺎ ذاتی ٹیﮐﺲ آڈٹ
-ﺳﻮﺷﻞ سیﮐﻮرٹی ﻧﻤﺒﺮ)(AMKA

۔دیﮔﺮﮐﺎﻏﺬات ﺟﻦ ﺳﮯ یوﻧﺎﻧﺎوریوﻧﺎنیوں ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ-

میں ﮐﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ
ﺟﻮ ﻟﻮگ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧہیں دے
ﮨﻮں؟
ﺳﮑﺘﮯ؟
۔ یوﻧﺎن میں  3ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻘﻞ ۔وﮦ ﻟﻮگ ﺟﻦ ﮐﮯ ﭘﺎ س
اور ﻗﺎﻧﻮنی رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮦ ﮐﮯ رﺟﺴﭩﺮیﺷﻦ ﺳﺮ ٹیﻓﮏیٹ
ﺑﻌﺪ ﻧہیںیایورپﯾﯽونین ﮐﮯ
ﺷﮩﺮیوں کیﺣﺚیت
ﺳﮯﻣﺴﺘﻘﻠﺮﮨﺎﺋﺸﮕﺎﮦ ﮐﺎ
ﺳﺮٹیﻓﮏیٹ ﻧہیں۔

۔ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ 6ﻣﺎﮦ ﺳﮯ
زاﺋﺪ ﻋﺮﺻﮯ کیﻟﺌﮯ
ﺧﺎص ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺟﺮاﺋﻢ میں
ﺳﺰادیﮔﺊی ﮨﻮ یا 1ﺳﺎل
ﺳﮯ زاﺋﺪ ﻋﺮﺻﮯ
کیﻟﺌﮯﮨﺮ ﺟﺮم میں ﺟﻮ
ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮫ ﮐﺮ کیا گیا
ﮨﻮ۔

یورپﯾﯽونین
ﮐﮯ ﺷﮩﺮیوں
کیﻟﺌﮯ

 1ﺳﺎل
]ﻋﻤﻞی ﻃﻮر
ﭘﺮ1ﺳﮯ  2ﺳﺎل[

100یورو

ﺟﮩﺎں میں رﮨﺘﺎ ﮨﻮں ۔ یوﻧﺎنی ﺷﮩﺮیت کیﻟﺌﮯ درﺧﻮاﺳﺖ
اس ﻋﻼﻗﮯ ﮐﮯ
یوﻧﺎنی ﻧﺴﻞ ﮐﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻨﺎﺧﺖی
ﻣﮩﺬب اﻧﺘﻈﺎمیﮦ کی
)(Ε.D.Τ.Ο.ﮐﺎرڈ۔
ﺷﮩﺮی ﺣﺚیﺗﮑﮯ
ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ۔
ڈاﺋﺮیﮐﭩﺮیﭨﻢیں
]آﭘﻮکیﻧﺪرومینی
۔پیداﺋﺶی ﺳﺮٹیﻓﮏیٹ ،ﺗﺼﺪیق ﺷﺪﮦ اور
دیکیسی[
یوﻧﺎنی زﺑﺎن میں ﺗﺮﺟﻤہ
۔ﺧﺎﻧﺪان کی ﺣﺚیت ﮐﺎ ﺳﺮٹیﻓﮏیٹ]ﺧﺎﻧﺪانی
ﺳﻮل ر ﺟﺴﭩﺮی[ﺗﺼﺪیق ﺷﺪﮦ اور یوﻧﺎنی زﺑﺎن
میں ﺗﺮﺟﻤہ۔

ﺟﺐ ﭼﺎﮨﮯ]ﮐﺲی ﺑﮫی
وﻗﺖ[

۔ﺟﻮ ﻟﻮگ یوﻧﺎنی ﻧﺴﻞ ﮐﺎ
ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻨﺎﺧﺖی ﮐﺎرڈ
ر ﮐﮭﺘﮯ)(Ε.D.Τ.Ο.ﻧﮩِﮟ ۔
۔ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ 6ﻣﺎﮦ ﺳﮯ
زاﺋﺪ ﻋﺮﺻﮯ کیﻟﺌﮯ
ﺧﺎص ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺟﺮاﺋﻢ
میںﺴﺰا دی ﮔﺊی ﮨﻮ یا
1ﺳﺎل ﺳﮯ زاﺋﺪ ﻋﺮﺻﮯ
کیﻟﺌﮯﮨﺮ ﺟﺮم میں ﺟﻮ
ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮫ ﮐﺮ کیا گیا
ﮨﻮ۔
۔ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ
یوﻧﺎن میں ﻧہیں رﮨﺘﮯ۔

۔یوﻧﺎنی ﻧﺴﻞ
ﺟﻮاﻟﺒﺎنیﮦ اورﺗﺮکی
ﺳﮯﮨﻮاورﺳﻮویت
ﺳﻮﺷﻠﺴﭧ ﺟﻤﮩﻮریﮦ
اﺗﺤﺎد کی ﺳﺎﺑﻘہ ﺟﺎﻧﺒﺪار
ریاﺳﺖیں،ﺟﻦ ﮐﮯ
ﭘﺎس ایک ﻣﺨﺼﻮص
ﺷﻨﺎﺧﺖی ﮐﺎرڈ
)(EDTOﮨﮯ۔

ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
میں ﮐﺘﻦی دیر
فیﺻﻠﮯ ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎر
ﮐﺮوں ﮔﺎ؟

اس کیﻟﺌﮯ ﮐﺘﻦی رﻗﻢ
ﭼﺎﮦیﺋﮯ؟

وﺿﺎﺣﺖ ﻧہیں کی ﮐﻮئی فیس ﻧہیں
ﮔﺊی
/ﻣﺘﻊین ﻧہیں

میں درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﮩﺎں ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں؟

ﮐﻮﻧﺴﮯ ﮐﺎﻏﺬات ﭼﺎﮦیے؟

۔ﺟﮩﺎں میں رﮨﺘﺎ ﮨﻮں ۔یوﻧﺎنی ﺷﮩﺮیت کیﻟﺌﮯ درﺧﻮاﺳﺖ یایوﻧﺎنی
اس ﻋﻼﻗﮯ ﮐﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻨﺎﺧﺖی ﮐﺎرڈ)(Ε.D.Τ.Ο.ﻧﺴﻞ ﮐﺎ
یوﻧﺎنی ﮐﻮﻧﺴﻠﺮدﻓﺘﺮ ۔ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ
میں۔
۔درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰاراور اس ﮐﮯ واﻟﺪین کیپیداﺋﺶ ﮐﺎ
ﺳﺮٹیﻓﮏیٹ ﺗﺼﺪیق ﺷﺪﮦ اور ﺳﺮﮐﺎری ﺗﺮﺟﻤہ

میں ﮐﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ
ﮨﻮں؟

ﺟﺐ ﭼﺎﮨﮯ]ﮐﺲی ﺑﮫی
وﻗﺖ[

ﺟﻮ ﻟﻮگ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧہیں دے
ﺳﮑﺘﮯ؟

ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ یوﻧﺎنی
ﻧﺴﻞ ﺳﮯ ﻧہیں ﮨﮯ۔

یوﻧﺎنی ﻧﺴﻞ
ﺟﻮﺳﻮویت ﺳﻮﺷﻠﺴﭧ
ﺟﻤﮩﻮریﮦ اﺗﺤﺎد ﮐﮯ
ﺳﺎﺑﻘہ ﺟﺎﻧﺒﺪار ﻣﻠﮑﻮں
میں رﮨﺘﮯ ﮦیں۔

۔ واﻟﺪین کی ﺷﺎدی ﮐﺎ ﺳﺮٹیﻓﮏیٹ،ﺗﺼﺪیق
ﺷﺪﮦ اور ﺳﺮﮐﺎری ﺗﺮﺟﻤہ
۔دیﮔﺮﮐﺎﻏﺬات ﺟﻦ ﺳﮯ میرایوﻧﺎنی ﻧﺴﻞی ورﺛہ
ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ]ﻓﻮجی ﺳﺮٹیﻓﮏیٹ ،ﺷﮩﺮیت
ﮐﺎﺳﺮٹیﻓﮏیٹ،یوﻧﺎنی ﮐﻮﻧﺴﻠﺮ
ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ،ﺳﻮویت ﺣﮑﺎم کی ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﮐﺎﻏﺬات
ﺟﻦ ﺳﮯ میرﯾﯽوﻧﺎنی ﻧﺴﻞ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮ تی
ﮨﻮ وغیرﮦ[۔
وﺿﺎﺣﺖ ﻧہیں کی ﮐﻮئی فیس ﻧہیں
ﮔﺊی
/ﻣﺘﻊین ﻧہیں

ﺟﮩﺎں میں رﮨﺘﺎ ﮨﻮں ۔یوﻧﺎنی ﺷﮩﺮیت کیﻟﺌﮯ درﺧﻮاﺳﺖ
اس ﻋﻼﻗﮯ ﮐﮯ
۔ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ
ﻣﮩﺬب اﻧﺘﻈﺎمیﮦ کی
ﺷﮩﺮی ﺣﺚیﺗﮑﮯ ۔درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰاراور اس ﮐﮯ واﻟﺪین کیپیداﺋﺶ
ﮐﺎﺳﺮٹیﻓﮏیٹ ﺗﺼﺪیق ﺷﺪﮦ اور ﺳﺮﮐﺎری ﺗﺮﺟﻤہ
ڈاﺋﺮیﮐﭩﺮیﭨﻢیں
]آﭘﻮکیﻧﺪرومینی
۔ واﻟﺪین کی ﺷﺎدی ﮐﺎ ﺳﺮٹیﻓﮏیٹ،ﺗﺼﺪیق
دیکیسی[
ﺷﺪﮦ اور ﺳﺮﮐﺎری ﺗﺮﺟﻤہ
۔میر ے واﻟﺪین کﯾﯽوﻧﺎنی ﺷﮩﺮیت ﮐﮯ ﺣﺼﻮل
ﮐﺎ فیﺻﻠہ]یوﻧﺎنی ﻧﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﭘﺮ ﻻ ﮔﻮ ﮨﻮﺗﺎ
ﮨﮯ[اور ﺟﮩﺎں اﻧﺪراج ﮨﻮ اس میوﻧﺴﭙﻠﭧی ﺳﮯ
واﻟﺪین ﮐﺎ ﺣﺎلیﮦ فیﻣﻞیﺣﺚیت ﮐﺎ ﺳﺮ
ٹیﻓﮏیٹ۔
۔دیﮔﺮﮐﺎﻏﺬات ﺟﻦ ﺳﮯ میرایوﻧﺎنی ﻧﺴﻞی ورﺛہ
ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ]ﻓﻮجی ﺳﺮٹیﻓﮏیٹ ،ﺷﮩﺮیت
ﮐﺎﺳﺮٹیﻓﮏیٹ،یوﻧﺎنی ﮐﻮﻧﺴﻠﺮ
ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ،ﺳﻮویت ﺣﮑﺎم کی ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﮐﺎﻏﺬات
ﺟﻦ ﺳﮯ میرﯾﯽوﻧﺎنی ﻧﺴﻞ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮ تی
ﮨﻮ وغیرﮦ[۔

یوﻧﺎنی ﻧﺴﻞ ﺟﻦ ﮐﺎ
ﺟﺐ ﭼﺎﮨﮯ]ﮐﺲی ﺑﮫی ﺟﻮ ﻟﻮگ 2ﻣﺊی2001ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎﺑﻘہ ﺳﻮویت
وﻗﺖ[ یوﻧﺎ ن میں ﭘﮩﻨﭽﮯ ﮨﻮ اورﻧہ ﮦی
ﺳﻮﺷﻠﺴﭧ ﺟﻤﮩﻮریﮦ
وﮦ یوﻧﺎنی ﻧﺴﻞ ﮐﮯ واﻟﺪینیا
اﺗﺤﺎد ﺳﮯ ﮨﻮ اور وﮦ
ﺑﭽﻮں میں ﺳﮯ ﮨﻮ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ
2ﻣﺊی  2001ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﮦﯾﯽوﻧﺎنی ﺷﮩﺮیت
ﭘﮩﻠﮯیو ﻧﺎن میں آﺑﺎ د
ﺣﺎﺻﻞ کی ﮨﻮ۔
ﮨﻮﺋﮯﮦیںیایوﻧﺎنی
ﻧﺴﻞ ﮐﮯ واﻟﺪینیا
ﺑﭽﮯ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﺳﮯ ﮦﯾﯽوﻧﺎنیﺷﮩﺮیت
ﺣﺎﺻﻞ کی ﮨﻮ۔

ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
میں ﮐﺘﻦی دیر
فیﺻﻠﮯ ﮐﺎ
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮوں ﮔﺎ؟

 1ﺳﺎل
]ﻋﻤﻞی ﻃﻮر ﭘﺮ1
ﺳﮯ  2ﺳﺎل[

اس کیﻟﺌﮯ ﮐﺘﻦی رﻗﻢ
ﭼﺎﮦیﺋﮯ؟

میں درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﮩﺎں ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں؟

ﮐﻮﻧﺴﮯ ﮐﺎﻏﺬات ﭼﺎﮦیے؟

میں ﺟﮩﺎں رﮨﺘﺎ ﮨﻮں ۔یوﻧﺎنی ﺷﮩﺮیت کیﻟﺌﮯ درﺧﻮاﺳﺖ
120یورو
اس ﻋﻼﻗﮯ ﮐﮯ
۔ یوﻧﺎنی ﺷﮩﺮیت کیﻟﺌﮯ ﻗﻮﻧﺼﻞ میں بیان
]ﮐﻮﻧﺴﻠﺮ کی
یوﻧﺎنی ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﮯ
ﺑﻖ
فیس ﮐﮯ ﻣﻄﺎ
یا ﻗﻮﻧﺼﻞ ﺧﺎﻧﮯ میں۔ ۔میر ے اﭘﻨﮯ ﻣﻠﮏ ﺳﮯ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧہ ﮨﺴﭩﺮی
قیﻣﺖ ﺑﮍھ ﺳﮑﺖی
رﭘﻮرٹ]ﻣﺠﺮﻣﺎﻧہ ریﮐﺎرڈ ﺳﺮٹیﻓﮏیٹ[ﺗﺼﺪیق
ﮨﮯ[
ﺷﺪﮦ اور یوﻧﺎنی زﺑﺎن میں ﺗﺮﺟﻤہ

میں ﮐﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﺟﻮ ﻟﻮگ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧہیں دے
ﮨﻮں؟
ﺳﮑﺘﮯ؟

ﺟﺐ ﭼﺎﮨﮯ]ﮐﺲی ﺑﮫی
وﻗﺖ[

ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ
بیرون ﻣﻠﮏ رﮨﺘﮯ ﮦیں اور
ﺟﻦ ﮐﺎ ﺷﻤﺎریوﻧﺎنیوں میں
ﻧہیں کیا ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ

ان اﻓﺮاد کیﻟﺌﮯﺟﻦ
ﮐﮯآﺑﺎؤاﺟﺪاد
یوﻧﺎنی ﻧﺴﻞ ﺳﮯ
ﮨﮯ۔

۔ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ
۔درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰارﮐﺎ پیداﺋﺶی ﺳﺮٹیﻓﮏیٹ
،ﺗﺼﺪیق ﺷﺪﮦ اور ﺳﺮﮐﺎری ﺗﺮﺟﻤہ
ﮐﺎﻏﺬات ﺟﻮمیراﺗﻌﻠﻖیوﻧﺎنی آﺑﺎؤاﺟﺪاد ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖﮐﺮﺗﮯ ﮦیں۔

18ﻣﺎﮦ

اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ
یوﻧﺎنی ﺳﻔﺎرت
ﺧﺎﻧﮯ میں ﺟﻤﻊ
ﮐﺮانی ﮨﮯ ﺗﻮ وﮨﺎں
100یورو ﮐﻮﻧﺴﻠﺮ
فیس ﮨﮯ۔

یوﻧﺎنی ﺳﻔﺎرت
ﺧﺎﻧﮯمیںیا ﺟﮩﺎں
میں رﮨﺘﺎ ﮨﻮں اس
ﻋﻼﻗﮯ ﮐﮯ ﻣﮩﺬب
اﻧﺘﻈﺎمیﮦ کی ﺷﮩﺮی
ﺣﺚیت ﮐﮯ
ڈاﺋﺮیﮐﭩﺮیٹ میں
]آﭘﻮکیﻧﺪرومینیدی
کیسی[

یوﻧﺎنی میوﻧﺴﭙﻞ میں آﺑﺎؤاﺟﺪاد کی
ریﮐﺎرڈ-رﺟﺴﭩﺮی ﮐﮯ

ﮐﺎﻏﺬات ﺟﻮمیراﺗﻌﻠﻖیوﻧﺎنی آﺑﺎؤاﺟﺪاد ﺳﮯ
ﮐﺮﺗﮯ ﮦیں۔-ﺛﺎﺑﺖ

ﺟﺐ ﭼﺎﮨﮯ]ﮐﺲی ﺑﮫی
وﻗﺖ[

ان اﻓﺮاد کیﻟﺌﮯﺟﻦ
ﮐﮯآﺑﺎؤاﺟﺪاد یوﻧﺎنی
ﺷﮩﺮ ی ﺗﮭﮯ
]ﺷﻨﺎﺣﺖ/ﺷﮩﺮیت ﮐﺎ
دﻋﻮٰی[

ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اس کیﻟﺌﮯ ﮐﺘﻦی رﻗﻢ
ﭼﺎﮦیﺋﮯ؟
میں ﮐﺘﻦی دیر
فیﺻﻠﮯ ﮐﺎ
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮوں ﮔﺎ؟
 6ﻣﺎﮦ ﮐﺎ وﻗﺖاﮔﺮ میں
درﺧﻮاﺳﺖ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮاﻧﮯ
ﮐﮯ وﻗﺖ
18ﺳﺎل ﺳﮯ
ﮐﻢ ﻋﻤﺮ
ﮨﻮں]ﻋﻤﻞی
ﻃﻮر ﭘﺮ 1ﺳﺎل
ﺳﮯ 18ﻣﺎﮦ[-
1ﺳﺎل اﮔﺮ میں
درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮاﻧﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ
18ﺳﺎل ﺳﮯ
زاﺋﺪﻋﻤﺮﮐﺎ
ﮨﻮں]ﻋﻤﻞی ﻃﻮر
ﭘﺮ 1ﺳﺎل ﺳﮯ
18ﻣﺎﮦ[

100یورو

میں درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﮩﺎں ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ
ﮨﻮں؟

ﮐﻮﻧﺴﮯ ﮐﺎﻏﺬات ﭼﺎﮦیے؟

۔ یوﻧﺎنی ﺷﮩﺮیت کیﻟﺌﮯ درﺧﻮاﺳﺖ-بیان
ﭘﺮاﺋﻤﺮی اور سیﮐﻨﮉری ﺗﻌﻞیمی ڈاﺋﺮیﮐﭩﺮ ﺳﮯ
ﮐﺎمیاب ﺣﺎﺿﺮیوں ﮐﺎ ﺳﺮٹیﻓﮏیٹ-ﺳﮑﻮل میں

رﮨﺎﺋﺶی اﺟﺎزت ﻧﺎﻣہ۔ اﮔﺮ میں بیرون ﻣﻠﮏ پیدا ﮨﻮا ﮨﻮں ﺗﻮ
ﺗﺼﺪیق ﺷﺪﮦ اوریوﻧﺎنی زﺑﺎن میں ﺳﺮﮐﺎری
ﺗﺮﺟﻤﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ پیداﺋﺶ ﮐﺎ ﺳﺮٹیﻓﮏیٹ
۔اﮔﺮ میںیوﻧﺎن میں پیدا ﮨﻮا ﮨﻮں ﺗﻮمیوﻧﺴﭙﻞ
پیداﺋﺶی رﺟﺴﭩﺮیﺷﻦ
۔ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ
۔میرے ﺳﺮﻧﺎم اور ﻧﺎم کﯾﯽوﻧﺎنی زﺑﺎن میں
ایڈﺟﺴﭩﻤﻨﭧ کیﻟﺌﮯ اﺧﺖیاری بیان۔ یﮦ ﺻﺮف
ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻻﮔﻮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ  18ﺳﺎل ﺳﮯ زاﺋﺪ ﮨﻮ
اور یﮦ ﺗﺒﺪ یلیﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮦیں۔

ﺟﻮ ﻟﻮگ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧہیں دے
میں ﮐﺐ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺳﮑﺘﮯ؟
ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں؟

۔ﺟﻮ ﻟﻮگ رﮨﺎﺋﺶی اﺟﺎزت ﻧﺎﻣہ
ﻧہیں رﮐﮭﺘﮯ یا ﺟﻦ ﮐﮯ
ﭘﺎس ﻋﺎرضی رﮨﺎﺋﺶی
اﺟﺎزت ﻧﺎﻣہ ﮨﻮ۔

۔ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ 6ﻣﺎﮦ ﺳﮯ
زاﺋﺪ ﻋﺮﺻﮯ کیﻟﺌﮯ
ﺧﺎص ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺟﺮاﺋﻢ میں
ﺳﺰادیﮔﺊی ﮨﻮ یا 1ﺳﺎل
ﺳﮯ زاﺋﺪ ﻋﺮﺻﮯ
کیﻟﺌﮯﮨﺮ ﺟﺮم میں ﺟﻮ
ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮫ ﮐﺮ کیا گیا
ﮨﻮ۔
۔وﮦ ﻟﻮگ ﺟﻨﮩﻮں  6یا 9
ﮐﻼسیں ﻣﮑﻤﻞ کی ﮨﻮ
ﺟﺒﮑہ وﮦ ﻧﺎ ﺑﺎ ﻟﻎ ﺗﮭﮯاور
اب وﮦ 21ﺳﺎل ﺳﮯ
زاﺋﺪﻋﻤﺮﮐﮯ ﮦیں۔
۔ﺟﻨﮩﻮں  6یا

ان ﻟﻮﮔﻮں کیﻟﺌﮯ ﺟﻨﮩﻮں
ﻧﮯ ﺳﮑﻮل میں ﺗﻌﻞیم
ﺣﺎﺻﻞ کی ﮨﻮﺟﮩﺎں
یوﻧﺎنی ﻻزمی ﻧﺼﺎب
ﻻﮔﻮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ۔

ﺟﮩﺎں میں رﮨﺘﺎ ﮨﻮں اس
ﻋﻼﻗﮯ ﮐﮯ ﻣﮩﺬب
اﻧﺘﻈﺎمیﮦ کی ﺷﮩﺮی
ﺣﺚیت ﮐﮯ
ڈاﺋﺮیﮐﭩﺮیٹ میں
]آﭘﻮکیﻧﺪرومینی
دیکیسی[

ﭘﺮاﺋﻤﺮی اورسیﮐﻨﮉری
ﺳﻄﺢ ﭘﺮ9ﮐﻼسیں ﭘﺎس
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪیا

9ﮐﻼسیں23ﺳﺎل کی ﻋﻤﺮ
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﮑﻤﻞ کی ﮨﻮ۔

۔ﺟﻨﮩﻮں 18ﺳﺎل ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اور
سیﮐﻨﮉری ﺗﻌﻞیمی ﺳﻄﺢ ﭘﺮ 23ﺳﺎل ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ  6یا 9
ﮐﻼسیں ﻣﮑﻤﻞ کی ﮨﻮ
 6ﮐﻼسیں ﭘﺎس ﮐﺮ ﻧﮯ ک
ﺑﻌﺪ لیﮐﻦ ان کی ﺗﻌﻞیم ﻣﮑﻤﻞ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ  3ﺳﺎل ﮔﺰر
یا
ﭼﮑﮯ ﮨﻮ۔
ﺟﺐ یوﻧﺎنی
[
و
ی
ک
ی
ل
ﮨﺎئیﺳﮑﻮل]
۔یوﻧﺎنﯾﯽونیورﺳﭧی ﺳﮯ
ی
وﻧﺎن
ی
اور
[AEI/TEI
ﮔﺮیﺟﻮیﺷﻦ کی ﺗﺎ ریخ
یونیورﺳﭧیﺳﮯ
ﺳﮯ  3ﺳﺎل زاﺋﺪ ﮔﺰر ﭼﮑﮯ
ﮩﻮﺟﺎﺋﮯ
]ﮔﺮیﺟﻮیﺷﻨ
ﮨﻮ
). (AEIor TEI

ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
میں ﮐﺘﻦی دیر اس کیﻟﺌﮯ ﮐﺘﻦی رﻗﻢ
ﭼﺎﮦیﺋﮯ؟
فیﺻﻠﮯ ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎر
ﮐﺮوں ﮔﺎ ؟
 6ﻣﺎﮦ
]ﻋﻤﻞی ﻃﻮر
ﭘﺮﺗﻘﺮیﺑﺎ1ﺳﺎل[

میں درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﮩﺎں ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ
ﮨﻮں؟

100یورو ﺟﮩﺎں میں رﮨﺘﺎ ﮨﻮں
اس ﻋﻼﻗﮯ ﮐﮯ ﻣﮩﺬب
اﻧﺘﻈﺎمیﮦ کی ﺷﮩﺮی
ﺣﺚیت ﮐﮯ
ڈاﺋﺮیﮐﭩﺮیٹ میں
]آﭘﻮکیﻧﺪرومینی
دیکیسی

ﮐﻮﻧﺴﮯ ﮐﺎﻏﺬات ﭼﺎﮦیے؟

۔ یوﻧﺎنی ﺷﮩﺮیت کیﻟﺌﮯ درﺧﻮاﺳﺖ-بیان
یوﻧﺎنی میوﻧﺴﭙﻞ ﺳﮯ پیداﺋﺶی رﺟﺴﭩﺮیﺷﻦواﻟﺪین کی ﺷﺎدی ﮐﺎ ﺳﺮٹیﻓﮏیٹ ،ﺗﺼﺪیق ﺷﺪﮦ
زﺑﺎن میں ﺗﺮﺟﻤہ ،یا ،اﮔﺮ یوﻧﺎن مین -اوریوﻧﺎنی
ﺷﺎدی ﮨﻮئی ﮨﮯ ﺗﻮ میوﻧﺴﭙﻞ ﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﺎ
رﺟﺴﭩﺮیﺷﻦ ﻓﺎ رم۔
۔واﻟﺪین ﮐﮯ رﮨﺎﺋﺶی اﺟﺎزت ﻧﺎﻣﮯ۔
ﮐﻢ از ﮐﻢ واﻟﺪین میں ﺳﮯ ﮐﺲی ایک
ﮐﮯ ﭘﺎس ﻣﻨﺪرﺟہ ذیل رﮨﺎﺋﺶی اﺟﺎزت
ﻧﺎﻣﻮں میں ﺳﮯ ﮐﻮئی ایک ﻻزم ﮨﻮ
ﻧﺎﭼﺎﮦیﺋﮯ:
ﻟﻤﺐی ﻣﺪت ﮐﺎرﮨﺎﺋﺶی اﺟﺎزت ﻧﺎﻣہ،
دوﺳﺮی ﻧﺴﻞ ﮐﺎ رﮨﺎﺋﺶی اﺟﺎزت ﻧﺎﻣہ،غیر
ﻣﺪت 10،ﺳﺎل کیﻟﺌﮯ ،ﭘﻨﺎﮦ
ﮔﺰیﻧﮏیﻟﺌﮯ ،ﺗﺤﻔﻆ ﮐﮯ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ
کیﻟﺌﮯ،ﮐﺲی ﺑﮫی ﻣﻠﮏ ﮐﺎ ﺷﮩﺮی ﻧہ
ﮨﻮﻧﮯ کیﺣﺚیت ﺳﮯ،اور
یورپﯾﯽونین ﮐﮯ ﺷﮩﺮیوںﮏیﻟﺌﮯ۔

میں ﮐﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﺟﻮ ﻟﻮگ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧہیں دے
ﺳﮑﺘﮯ؟
ﮨﻮں؟
ﭘﺮاﺋﻤﺮی ﺳﮑﻮل کی ﭘﮩﻞی ۔ﺟﺐ واﻟﺪین ﮐﮯ ﭘﺎ س
ﮐﻼس میں اﻧﺪراج ﮐﮯ وﻗﺖ رﮨﺎﺋﺶی اﺟﺎزت ﻧﺎﻣہ ﻧہ ﮨﻮ یا
ﺳﮯ
ﺻﺮف ﻋﺎرضی رﮨﺎﺋﺶی
اﺟﺎزت ﻧﺎﻣہ ﮨﻮ۔
۔ﺟﺐ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ کی پیداﺋﺶ ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯ اس ﮐﮯ واﻟﺪین میں ﺳﮯ
ﮐﺲی ایک ﻧﮯ ﺑﮫی  5ﺳﺎﻟہ
رﮨﺎﺋﺶی اﺟﺎزت ﻧﺎﻣﮯ ﮐﮯ ﻣﮑﻤﻞ
ﻧہ کیے ﮨﻮ،ﺟﺐ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ کی
پیداﺋﺶ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯاور ﺑﻌﺪ میں
واﻟﺪین میں ﺳﮯ ﮐﺲی ایک
ﻧﮯ ﺑﮫی  10ﺳﺎﻟہ رﮨﺎﺋﺶی
اﺟﺎزت ﻧﺎﻣﮯ ﮐﮯ ﻣﮑﻤﻞ ﻧہ
کیے ﮨﻮ۔

اﻧﻠﻮﮔﻮں
کیﻟﺌﮯﺟﻮیوﻧﺎن
میں پیدا
ﮨﻮﺋﮯاور ﺳﮑﻮل
میں ﺗﻌﻞیم ﺣﺎﺻﻞ
کی ﮨﻮﺟﮩﺎں
یوﻧﺎنی ﻻزمی
ﻧﺼﺎب ﻻﮔﻮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ

۔واﻟﺪ یﻧﮑﮯ ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ،ﺳﺮﮐﺎری ﻃﻮر ﭘﺮ
ﺗﺮﺟﻤہ
۔ﺑﭽﮯ ﮐﮯ داﺧﻠﮯ ﮐﺎ ﺳﺮٹیﻓﮏیٹ اور
ﭘﺮاﺋﻤﺮی ﺳﮑﻮل کی ﭘﮩﻞی ﮐﻼس کی
ﺣﺎﺿﺮیوں ﮐﺎ ﺳﺮٹیﻓﮏیٹ ﺟﻮﺳﮑﻮل ﮐﮯ
ڈاﺋﺮیﮐﭩﺮکی ﻃﺮف ﺳﮯ ﺟﺎری کیا گیا
ﮨﻮ۔

ﺷﮩﺮیت ﮐﮯ ﻋﻤﻞ کی ﻣﻮﺟﻮدﮦ ﮐﻮڈ یﻓﮏیﺷﻦیوﻧﺎنی ﻣﺤﺘﺴﺐ کی ﻃﺮف ﺳﮯ،وزارت داﺧﻠہ کی ﺷﮩﺮیت ﮐﮯ ڈاﺋﺮیﮐﭩﺮیٹ ﮐﮯ ﺗﻌﺎون ﺳﮯ کی ﮔﺊی ﮨﮯ۔ یﮦ ﻣﻌﻘﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزی ﮐﺎ ﺧﻼﺻہ ﮨﮯ اس وﺟہ ﺳﮯ اس میں ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮصی کیﺳﺰ ،اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻣﺰید ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آپ ﮐﻮ ﻣﮩﺬب اﻧﺘﻈﺎمیﮦ کی ﺳﻮل رﺟﺴﭩﺮی ﮐﮯ ﻣﻘﺎمی ڈاﺋﺮیﮐﭩﺮیٹ ﺳﮯ راﺑﻄہ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔ ﺧﺼﻮصیسیﮐﺮیﭨﺮیکی ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ،ﻣﺘﻦ ﮐﮯ ﺗﺮﺟﻤہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯآئی او ایمیوﻧﺎن ﮐﺎ ﺷﮑﺮیﮦ *اور اﻧﺘﻘﺎلی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧہیں ﮦیں۔
ادا کیا ﺟﺎ ﺗﺎ ﮨﮯ۔

