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انهكر لايخ اك دوخ

ا رگا
â

ا وت ںيہ تامالع يك 91 ڈووك وك پ
â

     ايك پ
ںيرك
_________________________________________

 ہي .ںيہ يتكسوƐ فلتخم ںيم صخش رƐ تامالع يك٩۱ ڈووك
.ںيہ يتكس وƐ فلتخم يهب ںيم ںوگول ےك رمع فلتخم تامالع

:ںيہ ہي تامالع هچك يئگ يهكيد رپ روط ماع
 يسناهك يئوƐ يتوƐ بارخ اي يئن  -  
 يراوشد ںيم ےنيل سناس اي تلق يك سناس  -  
 ہدايز ےس سا اي ربارب ےك C 83 ترارح ہجرد اك مسج  -  
 انوƐ سوسحم راخب  -  
انوƐ سوسحم يدرس  -  
 يروزمك اي ٹواكهت  -  
 درد ںيم مسج اي ںوهٹپ  -  
  انوƐ ہن سوسحم اك ےقئاذ اي وُـب  -  
درد رس  -  
 )يٹلُا 2 لاہسِا 2 درد ںيم ٹيپ( تامالع يك ےدعم  -  
 انرك سوسحم راميب تہب  -  

 ےدعم  نارود ےك يراميب سا ںيم ںوچب ہك ےƐ ايگ اهكيد ہي رت ہدايز
.ںيہ ےتوƐرƐاظ ےناد اي يليدبت ںيم دلج روا تامالع يك
 گل ند ہدوچ ںيم ےنوƐ رƐاظ تامالع دعب ےك ےنگل يراميب٩۱ ڈيووك
.ںيہ ےتكس



 پâا اي ےƐ تمالع يئوك ےس ںيم تامالع الاب ہجردنم وك پâا رگا
 اوƐ  ڈيووك ےسج ںيہ ےئâا ںيم ےطبار تسار ہارب ےس صخش ےسيا يسك
Ɛا وت وâروا تحص ينپا .ےئہاچ انارك ٹسيٹ اك٩۱ ڈووك  وك پ 
 تاشدخ اي تالاوس يئوك  ےك پâا رگا  روا ںيهكر رظن رپ تامالع
 ےلاو ےنرك مہارف لاهب هكيد يك تحص ےنپا اي 118 كنل هتليہ وت ںيہ
.ںيرك لاك وك رٹكاڈ

 رپ روط يروف وت وƐ انماس اك تامالع ديدش يك٩۱ ڈووك رگا
:ںيہ لماش ںيم تامالع  نا 2 ںيرك لاك رپ 119
 يراوشد ںيم ےنيل سناس  -  
 درد ديدش ںيم ےنيس  -  
 ساسحا اك نهجلا ينہذ  -  
انوƐ شوہيب  -  

ا وت وƐ ترورض يك تامدخ يحيرشت روا ہمجرت رگا
ُ
 ہك ےيئاتب ںيہن

 يسك ےئل ےك ےنوƐ لماش ںيم لاك ہو روا 2 "ںوƐ اتلوب نابز ودرُا ںيم"
.ںيہ ےتكسرك تسبودنب اك مجرتم

 يراميب ہي ںيم ںورسود وت ےƐ ايâا تبثم ٹسيٹ٩۱ ڈووك اك پâا رگا
 خيرات يك ٹسيٹ ےنپا رپ روط ينوناق وك پâا ےئليك ےنكور ےس ےنليهپ
 ےنرك رايتخا يگدحيلع ےس ںوگول بس يقاب ےئل ےك ند سد ےلگا  ےس
.ےƐ ترورض يك

?ےƐ دارم ايك ےس يگدحيلع
 91 ڈيووك اك نج ےئہاچ ينرك رايتخِا وك ںوگول نُا يگدحيلع/يئاہنت
 يئاہنت . ںوƐ ںان اي ںوƐ تامالع ںيہنُا ےƐاچ ےƐ ايâا تبثم ٹسيٹ اك
 يك كت ند سَـد ےلگا رك ےل ےس تقو ےك چناج رپ روط ماع تّـدم يك
Ɛا .ےâرثاتم ےس 91 ڈيووكوك پ Ɛيمك ںيم دادعت يك ںوگول ےلاو ےنو 
 ہدحيلع ےس دارفَا ےرسود ےئل ےك ےنكور وك öواليهپ ےك سِا روا ےنرك
Ɛترورض يك ےنو Ɛا رگا 2 اذہل .ےâا تبثم ٹسيٹ ڈيووك اك پâاي Ɛ2وت ے 



 اگوƐ انهكر گلا ےس ںورسود وك پâا ےنپا روا اگوƐ انہر ںيم رهگ وك پâا
.ںوƐ ےƐررك سوسحم ہن ںويك يہ كيهٹ پâا ےƐاچ

 ںيم ںورمك ہدحيلع .ںيئانب ينيقي انہر رود ےس دارفا ےرسود ےك رهگ
 لمكم رگا .ںيلرك ہدحيلع يهب ہناخ لسغ وت وƐ نكمم رگا روا ںيہر
 يك رٹيم ود مك ےس مك ےس ںورسود 2 وت وƐ نكممان انہر گلا رپ روط
 ےس دارفا ےرسود  ںيم رهگ .ںينہپ كسام روا ںيئانب ينيقي وك يرود
 ےس ترثك وك ںوہگج يلاو ےنوƐ لامعتسا روا تاماقم ےك ےطبار ہكرتشم
 هتاس ےك صخش ےلاو ےنوƐ راميب وك دارفا يقاب  ےك رهگ .ںيئوهد
 ہك اسيج 2ےئہاچ انرك زيرگ ےس ےنيل ہصح ںيم ںويمرگرس ہكرتشم
 .اناهك اناهك هتاس يهب دوجواب ےك ےنهكر رارقرب ہلصاف

?ےƐ دارم ايك ےس ہنيطنرق اي انهكر گلهت گلا وك دوخ
 ےئہاچ انرك وك ںوگول نُا ہنيطنرق اي گلهت گلا ےس ںورسود وك دوخ
 ےس صخش ےسيا يسك ہو اي ںوƐ يہر âا تامالع يك يراميب ںيم نج
 اي 2 وƐ ايâا تبثم ٹسيٹ  ڈيووك اك سج ںوƐ ےئâا ںيم ےطبار يبيرق
 ند ٤١ ںيم ےنوƐ رƐاظ تامالع .وƐ ايك رفس رƐاب ےس كلم ےن  ںوہنا
 اي انهكر گلهت گلا وك دوخ ہك ےƐ ہجو يہي ںيہ ےتكس گل كت
.ےƐ ند ٤١ ہينارود اك ہنيطنرق

 وك دوخ وك پâا2 وت ںيئاپ تامالع ليذ ہجردنم ںيم دوخ پâا رگا
:ےƐ ترورض يك ےنرك )ہنيطنرق( ہدحيلع ےس ںورسود
 ےلگ اي 2 انہب كان 2 تلق يك سناس 2 راخب 2 يسناهك وك پâا  -
 ںيم ےنيل سناس 2 راخب 2 يسناهك اي )ںيم دارفا ےڑب( شزوس يك
 دوجوم ےس ےلہپ وج ںوƐ سوسحم تامالع يسيج)ںيم  ںوچب( فيلكت
 ںيہن ٹسيٹ اك پâا روا ںيہ ںيہن قلعتم ےس تلاح يك تحص اي يراميب
Ɛُاو Ɛا اي ےâںيہ رظتنم ےك جئاتن ےك ٹسيٹ پ. 
 وك سج ںيہ ےئâا  ںيم  ہطبار يبيرق هتاس ےك صخش ےسيا يسك پâا  -
.ےƐ ٩١ ڈووك
 .ںيہ ےئâا سپاو ےك رك رفس رƐاب ےس اڈينيك ںيم ند ہدوچ ےلهچپ پâا  -



? ںيہن يرورض بك انوƐ گلهت گلا ےس ںورسود
  ڈووك پâا رگا روا 2ںيہ تالاح يهب يئوك ےس ںيم ليذ ہجردنم رگا
 ہدوچ ےلهچپ روا ےƐر ںيہن ںيم ہطبار يبيرق ےس سيك يسك ےك ٩١
 گلا ےس ںورسودوك پâا وت ايك ںيہن رفس رƐاب ےس اڈينيك ںيم ںوند
:ےƐ ںيہن ترورض يك ےنہر گلهت
 ےس ےلہپ وج ںيہ تامالع يسيا يك يراميب يسك ںيم پâا رگا  -  
.ںيہ قلعتم ےس تلاح يك تحص اي يراميب دوجوم
.ےƐ ايâا يفنم ٹسيٹ اك ٩١ ڈووك اك پâا رگا  -  
 2 يسناهك وك پâا روا ےƐ ايâا يفنم ٹسيٹ اك ٩١ ڈيووك اك پâا رگا  -  
 ےلہپ وج ےƐ نجوس يك ےلگ اي 2 انہب كان 2 تلق يك سناس 2 راخب
 .ںيہ ںيہن قلعتم ےس تلاح يك تحص اي يراميب دوجوم ےس

 ںوƐ التبم ںيم يراميب يسك پâا بج ہك ںيہ ےتيد ہروشم ہشيمہ مہ
 ہن متخ تامالع ہك كت بج ںيہر ںيم  يہ رهگ پâا كت بتوت
Ɛا رگا 2 مہات .ںيئاجوâيفنم ٹسيٹ ڈوك اك پ Ɛسا رپ روط ينوناق 2 وت ے 
.ےƐ ںيہن ترورض يك

 اك چناج روا ںيہر يہ ںيم رهگ 2 وت ںيہ تامالع وك پâا رگا 2 اذہل
.ںيرك تسبودنب
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ےئاج اياورك ےس ںاہك ٹسيٹ
_________________________________________
:نيب ناهچ يتاذ

 ہكےƐ انرك مولعم ہي وك پâا رگا ںيم تروص يك ينوƐ رƐاظ تامالع
 ہزادنا اك تاب سا وت ںيہن اي ےƐ ترورض يك چناج ينعي ٹسيٹ وك پâا

 ںيرك كلك رپ كنل ےئگ ےئيد ےچين ےئل ےك ےنرك
DIVOC/segaP/91-divoc/yenruoj/ac.atrebla.htlaehym//:sptth
xpsa.tnemssessA-fleS-

 نâا دعب ےك صيخشت دوخذا  پâا 2 وت ےƐ يتاج يك تيادƐ يك چناج رگا
.ےگ ںيكسرك كُـب ٹنمٹنئاپا نئال

 وƐ لكشم ںيم ےنهجمس يزيرگنا اي ںيم ےناجرپ ٹئاس بيو وك پâا رگا
 اي رٹكاڈ رو ہشيپ يسك قلعتم ےس لاهب هكيد يك تحص پâا 2وت وƐ يہر
 روا صيخشت يك يراميب ينپا رك لم ےس يٹراهتا هتليہ كلبپ يماقم
 اٹربلا انپا روا ںيرك لاك ےئل ےك تاقالم .ںيہ ےتكس اورك لاتڑپ چناج
.ںيهكر داي انال ڈراك رئيك هتليہ

 ٹنمٹنئاپا ےئل ےك ےنارك ٹسيٹ وك پâا ںيم اٹربلا 2 ہك ہي ہصالخ
ےƐ يتكساج يك ےس ںوقيرط ود ہي .ےƐ يرورض يناورك كُـب
:نئال نâا .١
xpsa.atrebla-ni-gnitset-91-divoc/ac.atrebla.www//:sptth
 1-cot#
 رگا( ںيرك لاك رپ 118 كنل هتليہ ےئل ےك گنكُـب يك تاقالم .٢
.)ںيہ ےتكسرك تساوخرد يك نامجرت پâا وت وƐ ترورض

ا رگا ںيم ںوتروص هچك
â

ا روا ںيہ ںيہن تامالع يئوك وك  پ
â

 ڈووك پ
 وك پâا روا ںيہ ںيہن يهب ںيم ےطبار ےس صخش يسك التبم ںيم ٩١



 پâا وت 2ےƐ ترورض يك ےنرك رفس رƐاب ےس كلم ںيم ےلسلس يسك
 ہي .ٹرام گرڈ زرپاش ےسيج 2ںيہ ےتكساورك ٹسيٹ ےس يسيمراف يسك
 ہو ايâا ہك ےئہاچ انرك ہطبار ےس يسيمراف ينپا وك پâا ےöيليك ےنرك ہتپ
  سيف يئوك ںيم راك ہقيرط سا .ںيہن اي ںيہ ےترك شيپ گنٹسيٹ ڈووك
.ےƐ اتكسوƐ لماش يهب ہضواعم ينعي
 گنٹسيٹ ڈووك ہو ايâا ہك ےئليك ےنهكيد ہي ںيم ںويسيمراف يماقم ينپا
ںيئاج رپ كنل ےك ليذ مرك ہارب 2ںيہن اي ںيہ ےترك شيپ
 
gnitset-citamotpmysa/swen/ac.ssorceulb.ba.www//:sptth
 php.

 ينپا 2ےئليك ےنهكيد زويڈيو ںيم ںونابز ينپا ںيم ےراب ےك ٩١ ڈووك
 ےك نا روا رپ ہقيرط ےك ےنهكر لايخ اك تحص ينامسج روا يتابذج
 يئگ يد ںيم ليذ ےئليك ےنهكيد زويڈيو رپ تاعوضوم  ےرسود ہوالع
ںيرك كلك رپ ٹئاس بيو
/91-divoc/ac.agmia//:sptth

 حرط يك پâا بَا وج ںيہ يئانب ےن ںورٹكاڈ ےك كلامم فلتخم زويڈيو ہي
.ںيہ ميقم  ںيم اٹربلَا
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ا
â

ارٹكاڈ يلميف اك پ
â

ےƐ اتكسرك ايك ےئليك پ
_________________________________________

 ہك اسيج _ ےƐ ترورض ےك دادما  يبط رپ روط يروف وك پâا رگا
 ريغ رپ مسج 2 درد ںيم رمك 2انوƐ رƐاظ تامالع يك ولف كناچا
 وك پâا ہك ےƐ لايخ اك پâا فرص رگا اي انâا لكن اك يكاپهچ عقوتم
 ہطبار ےس رٹكاڈ يلميف ےنپا پâا ےلہپ ےس بس وت _ ےƐ اتكسوƐ ٩١ ڈووك
.ںيہ ےتكسرك

 تالاح يئك قلعتم ےس لاهب هكيد يك تحص يك پâا جلاعم ينادناخ
 رك مہارف تامولعم حيحص وك پâا رپ ٩١2 ڈووك لومشب2تاعوضوم روا

 ےتكسرك ددم يك پâا ںيم ےلحرم يهب يسك ےك يگدنز ہو .ںيہ ےتكس
 يرورض 2 ںيہ ےترك جالع اك ںويراميب فلتخم يس تہب ہو .ںيہ
 ںيم جالع روا صيخشت يك پâا روا ںيہ ےتيد يهب ہروشم اك ںöواود
 .ںيہ ےتكس وƐ تباث راگددم تہب

ا
â

 ےئل سا ترورض يك نا ?ےƐ ںويك ترورض  يك جلاعم ينادناخ وك پ
Ɛا ہو ہك ے

â
 فقاو ےس تاليصفت يك تحص ينادناخ روا يتاذ يك پ

Ɛا ےس ںولاس رٹكاڈ بج .ںيہ ےتو
â

ا ہو 2 وت ںيہ ےترك جالع اك پ
â

 پ
 تسرد ںيہنا ےس سا .ںيہ ےتناج ںيم زادنا رƐ وك خيرات يبط يك
ك ناشيرپ  ےس ےلاوح ےك تايودا 2ےنرك صيخشت

ُ
 لاس اہلاس روا رومُا ن

 .ےƐ يتلم ددم ںيم ےنهكر رظن رپ ںويليدبت يلاو ےنوƐ ںيم تحص يك پâا
 اك بارطضا روا öوانت ےك ردنا ےك پâا  تامولعم مامت ہي رپ روط ےك لاثم
.ںيہ يتيد ددم يهب ںيم ےنرك ہزادنا
 ہو هتاس هتاس ےك سا .ںيہ ےترك پَا كيچ ہنالاس اك پâا رٹكاڈ يلميف
 ےك ضارما ےسيج ايهٹگ روا سطيبايذ 2ضارمَا يلدےسيج ںويراميب يمئاد



 يلاو ےرطخ يروف ہو .ںيہ ےتكسرك ددم يك پâا يهب ںيم جالع
 ںيٹوچ روا ماكز 2ہلزن ہك ےسيج ںيہ ےتكسرك يهب جالع اك ںويراميب
 يلومعم ہو .ںيہ ےتكسرك ددم يك پâا يهب نارود ےك لمح ہو . ہريغو
 اسسم ہك  ےسيج 2 ںيہ ےتكس ےد ماجنا يهب راك ہقيرط ےك يحارج
 2 ںيہ ںيلاثم كيا دنچ ہي .انلاكن وك ےڑوهپ اي انرك دمجنم وك )ٹراو(
.ےƐ يتلچ يبمل تہبوت تسرہف يك تايلوہس مامت ہكبج

)نيا يس يپ( سكرو ٹين رئيك يرمئارپ رٹكاڈ يلميف رت ہدايز ںيم اٹربلا
 2 ںوسرن وج ںيہ پورگ اك ںورٹكاڈ يلميف نيا يس يپ .ںيہ ربمم ےك
 روا ںونكراك يجامس 2 ٹسسامراف 2 نيجلاعم قلعتم ےس تحص ينہذ
 روا .ںيہ ےترك ماك رك لم هتاس ےك دارفا رو ہشيپ ےك تحص رگيد
 قلعتم ےس تحص يك ںوگول ےلاو ےنہر ہو ںيم زيٹنويمك يك اٹربلا
.ںيہ ےترك اروپوك  تايرورض يك ہرمزور

سپاشكرو تفم ںيم نج ںيہ ےترك ايہم يهب  تامدخ يسيا نيا يس يپ
 ےك ےنيد غورف وك تحص روا لاهب هكيد يك دعب ےك تاقوا يرتفد 2
 ںيم مٹسس رئيك هتليہ ےروپ ےن ںوہنا .ںيہ ےتوƐ لماش ہريغو مارگورپ
 روا ےƐ يد ددم تہب ںيم ےنال يگنہâا مہ ںيم تشادہگن يك ںوگول
 يرتہب يهب ںيم تكارش هتاس ےك ںولاتپسا يماقم ہوالع ےك سا
 پâا نيا يس يپ روا رٹكاڈ يلميف ےك پâا 2 رك لم هتاس كيا .ںيہ ےئال
.ںيہ ےتهكر داينب يك لبقتسم دنم تحص ےك

ا ايك
â

 تحص ےس ےنلم ےس يگدعاقاب ےس رٹكاڈ ےنپا ہك ےƐ مولعم وك پ
?ےƐ يتوƐ يهب تچب يك ےسيپ روا ےƐ يتوƐ رتہب
  تاجارخا  ےك تحص ماظن  ےس  لامعتسا ہدايز ےك تشادہگن يداينب
 قيقحت يك سنروشنا كيا 2 رپ روط ےك لاثم .ےƐ يتوƐ يمك  يهب ںيم
 ےفاضا دصيف سيئت ںيم لاهب هكيد يداينب ںيم ےريزج ڈوƐر 2 قباطم ےك
 يمك دصيف ہراهٹا ںيم تاجارخا ےك لاهب هكيد يك تحص ںيم ےجيتن ےك
 ےك دارفا رازƐ سد رƐ ہك ےƐ اتلچ ہتپ ےس رامش و دادعا روا .يئوƐ عقاو
 ےس ےنرك لماش )رٹكاڈ يلميف ےسيج( نشيزف رئيك يرمئارپ كيا ےئل



 سا روا 2 ےƐ يئوƐ عقاو يمك دص يف چناپ ےهڑاس ںيم ںولخاد ںيم لاتپسا
 يهب ںيم يرجرس روا  ےناج رپ روط يماگنہ ںيم لاتپسہ هتاس هتاس ےك
.ےƐ يئوƐ يمك دص يف ہرايگ

  ںيئاج رپ كنل سا ےئليك شالت يك رٹكاڈ يلميف بيرق ےنپا
 ac.rotcodadnifatrebla//:sptth

 سا  اي ںيرك ہطبار رپ 112 ےئليك تشادہگن يروف اي كنيلك نا كاو
 /drocer/ac.112.ba//:sptth/3705211 ںيئاج رپ كنل
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ا
â

ا ٹسسامراف اك پ
â

ےƐ اتكسرك ايك ےئليك پ
_________________________________________

ا  ٹسسامراف
â

:ںيہ ےتكس رك ماك ليذ ہجردنم ےئليك پ

 تاباوج ےك تالاوس ںيم ےراب ےك اود روا انرهب ےخسن ےك تايودا  -
 تارثا ےلاو ےنوƐ هتاس ےك ںöواود يرسود 2 ےئاج ايل ےسيك ےسا ہك 2انيد
 .ہريغو تارثا ہد ناصقن ہنكمم روا
 ہخسن ںيم لاحتروص يماگنہ اي يروف ےلہپ يهب ےس ےنلم ےس رٹكاڈ  -
 .انرك مہارف
 ےخسن ريغب اي هتاس ےك ےخسن يرٹكاڈ ےئليك تايرورض يبط يك پâا  -
.انرك مہارف تامولعم ںيم ےراب ےك  تايودا )retnuoc eht revo( يلاو
 پâا رگا( ںيہ ےتكسرك يهب چناج اي ٹسيٹ اك ٩١ ڈووك ےئليك پâا  -
 تگال ںيم سا  2وت  ںوƐ ےترتا اروپ رپ رايعم ہدرك مئاق ےك يسيمراف
.)ےƐ يتكسوƐ لماش يهب
 .  اناگل يهب ٹاش ولف ہك ےسيج نشكجنا  -
  .انرك مہارف نيسكيو روا ںيئاود 2 ےروشم يرورض ےئل ےك رفس  -
 وت ےتكس لم ںيہن رپ روط يروف وك رٹكاڈ يلميف ےنپا پâا رگا  -
 يهب ميمرت  ںيم نا اي ںيہ ےتكس اوهڑب وك ںوخسن ہدوجوم ےس يسيمراف
.ںيہ ےتكس اورك
 ڈيووك پâا رگا ہك ےسيج 2 انرك مہارف صيخشت روا ترواشم رپ نوف  -
.ےڑپ  انوƐ گلهت گلا ببس ےك ٩١
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 ےنرك لاهب هكيد ينپا نارود ےك ضرم يئابو 91 ڈيووك
ہقيرط اك
_________________________________________
 
 2 ےƐ لومعم انوƐ ساسحا اك ےنوƐ بولغم روا روزمك نارود ےك ءابو سا
 يك تحص ينہذ روا ينامسج ينپا روا انرك ميلست وك تاساسحا ےنپا
 سا .ےƐ يرورض انالد داي وك پâا ےنپا ںيم ےراب ےك ےنرك لاهب هكيد
.ےƐ انرك لاهب هكيد يك دوخ دصقم اك پâا نارود ےك تقو

 2 ںيہ ےƐر رزگ يهب ےس ضرم يئابو روا ںيہ يهب ںيم مسوم ےك ولف مہ
 اناهك ہنادنمتحص .ےƐ يرورض يهب انهكر لايخ اك تحص ينامسج اذہل
 2 ںيرك شزرو روا 2 ںيئپ يناپ اراس تہب 2 ںيرك ششوك يك ےناهك
 لومعم اي 2 اناهك لوضف ہدايز ےسيج ںيرك زيہرپ ےس ںوتداع يرُـب ہكبج
.انيپ بارش ہدايز ےس

 ءابو .ےƐ مہا يہ حرط يك تحص ينامسج يك پâا تحص ينہذ يك پâا
 ےتكسوƐ يهب راكش اك öوابد يئاہتنِا پâا ےس ہجو يك يئاہنت يترشاعم روا
 يحيرفت ہديدنسپ ينپا روا ےئل ےنپا .ںيئانب ينيقي انيل دنين يهچا اذہل 2ںيہ
 ےئل ےنپا اي 2 اناہن 2 انهڑپ باتك ےسيج 2ںيلاكن تقو ےئل ےك ںوماك
  ےعيرذ ےك مراف ٹيلپ ويڈيو اي 2 نوف 2 ايڈيم لشوس .اناكپ اناهك صاخ
 پâا ہك ےس ہجو سا فرص .ںيہ ےتكس هكر رارقرب طباور يترشاعم پâا

 تاب ےس ںورسود پâا ہك ےƐ ںيہن ہي بلطم اك سا ںيہ ےƐر ہر ںيم رهگ
.ےتكس رك ںيہن

 ددم ےس رلسنوك ينعي ريشم 2 وت وƐ سوسحم ہدايز ےس دح öوانت رگا
 ےك ريشم ينہذ ےعيرذ ےك ٹئاس بيو پâا .ںيرك روغ رپ ےنرك لصاح
.ںيہ ےتكسرك كُـب يهب نشيس تفم هتاس

gnillesnuoc/ac.sdnimyhtlaehseit.www//:ptth



 لكيڈيم لنشينرٹنا اٹربلا ںيم ليذ تامولعم يفاضا ںيم لكش يك رانبيو
 .ےƐ يتكس لم رپ ٹئاس بيو يك)AGMIA( نشيا يسوسيا ٹيوجيرگ
 سج 2تارثا يتابذج ےلاو ےنوƐ اديپ نارود ےك ضرم يئابو سِا رانبيو ہي
 سا روا  ےƐ اتاتب ںيتاب ںيم ےراب ےك 2ںيہ ےتكس وƐ رثاتم بس مہ ےس
.ےƐ اترك ايہم يهب  تاكن يلمع ےئل ےك ےنرزگ ےس تقوےك öوابد

3-noisses#/sranibew-91-divoc/ac.agmia//:sptth  
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ك
ُ

ںيرك تشادرب ےسيك انلم ہن ےس دارفا ےك ہبن
_________________________________________

 ذفان ںايدنباپ يرفس ےس ہجو يك ٩١ ڈووك ےئل ےك ظفحت ےك ےرشاعم
ا ںايدنباپ يرفس ہي .ںيہ يئگ يدرك

â
 يك ںورسود روا ينپا يك پ

 2 ہوالع ےك نِا .ںيہ يئگ يئاگل ےئل ےك ںونود تظافح روا يتمالس
 ےس ںورسود ےئليك تدم يك ند ہدوچ دعب ےك دمâا ںيم ںوقالع هچك
 ہبساحم طاتحم اك تقو ےنپا .ےƐ راكرد يهب  انرك رايتخا يگدحيلع
 ںيم كلم /رہش ےرسود پâا بج ہك ںيئانب ينيقي ہي ہكات ںيرك
ا سپاو رهگ اي ںيچنہپ

â
ا ےنپا وت ںيئ

â
 ےنرك )enitnarauq( ہنيطنرق وك پ

.ںيكس لاكن تقو ےئل ےك

ا .ںيہ يهب ےقيرط لدابتم 2 مہات
â

 ےئليك ےنرك زلاك ويڈيو اي زلاك نوف پ
 .ںيہ ےتكسرك لامعتسا اك تايلوہس يسيج موز اي پيا سٹاو 2 پئاكسا
ا ےقيرط ہي ہچرگا

â
 اك يگدوجوم ينامسج يك ںوراد ہتشر ےنپا وك پ

.ںيہ ےقيرط نيرت ظوفحم ہي تقو سِا نكيل 2 ےتالد ںيہن ساسحا

ا رگا
â

 لم ںيہن رپ ءانب يك تاƐوجو يسك روا  وك ںوراد ہتشر ےنپا پ
لسدب يئوك ہك اسيج 2ےتكس

ُ
 اƐر كور وك پâا ےك رك  )esuba( يكو

Ɛا يئوك اي ےâا كت ہناخ لہا ےك پâررك دودحم وك يئاسر يك پƐا Ɛے 
.ںيہ ےتكس لصاح ددم ےكرك لاك رپ ںوربمن نِا پâا 2 وت
304-662-7534.ںيرك لاك رپ)ertnec ssertsid(زكرم يناشيرپ  -  
ںيرك لاك وك سيلوپ يماقم ينپا اي 119 ںيم لاحتروص يماگنہ  -  
    ےƐ لماش تيثيح يك نشيرگيمِا اي تيرہش ںيم ےلماعم سا رگا  -  
 رك ہطبار ےس رٹنيس ٹروپَـس ٹنئالك ےكرك لاك رپ ربمن سِا وت
1-888-242-0012 ںيہ ےتكس
 304-423-3327 ےئليك يئاسر كت نئال نشيمرافنا سنلئاو يلميف  -  
.ںيرك نوف رپ


