
YLIMAF DNA EMOH 3 NOITCES

نادناخ روا رهگ ٣ نشكيس
 

تايلام يتاذ .ا

? ںوركايك ںيم با .يد وهك يركون ينپا ےن ںيم .١
 اسيا .ےƐ اتوƐ تقو لكشم كيا انوƐ مورحم ےس تمزالم
 رپ ءانب يك تاƐوجو فلتخم هتاس ےك ںوگول ےهچا ےس تہب
Ɛاتكسو Ɛوجو يئك يك سا .ےƐتا Ɛماك ہك اسيج ںيہ يتكس و 
 ےنوƐ يٹوهچ اي وƐ يہر اج ںيم ےٹاهگ ينپمك يئوك 2 يمك يك
 ںيم يگدركراك 2 تقو اوƐ اتلدب 2وƐ يہر رك ششوك يك
. تاƐوجو يئكرگيد روا يليدبت

)yap ecnareves(ہاوخنت يلاو ےنلم رپ ماتتخِا ےك تمزالم
ا رگا

â
  ےس تيثيح يك مزالم لقتسم ںيم ينپمك يسك پ

 رپ نشيزوپ ڈزئانينوي اي ںيہ ےƐر ےترك ماك ےس ےصرع ليوط
ا 2 وت ےهت

â
 .ںيہ ےتكسوƐ لہا ےك جيكيپ ہيفصت اي يگدحيلع پ

 روا مقر هچك ےئل ےك ےنرك شالت يركون رپ روط ماع ںيم سا
 .ےƐ يتوƐ لماش دادمِا ےئليك شالت يك رئيريك اي يركون اي /
.ےƐ يرورض انيل ہروشم ےس يسك ںيم ےلماعم سا

 لوبق رپ روط يروف وك جيكيپ ہيفصت اي / روا يگدحيلع ےنپا
ا ہن öںيم وابد ےئليك ےنرك

â
ا .ںيئ

â
 ںيشكشيپ فلتخم وجوك پ

ا ںيہ بايتسد
ُ

 ںورسود ںيم ےراب سِا روا ںيچوس ںيم ےراب ےك ن
 ےس رƐام رو ہشيپ يسك .ںيئاربهگ ہن ےس ےنرك تيچ تاب ےس
 2ہدنئامن اك نينوي 2 ہدنئامن ينوناق يئوك ہك وج - ںيل حالص
.ںيہ ےتكسوƐ نيرƐام رو ہشيپ ےرسود يئوك ےك تمزالم اي



ا( ڈراكير اك تمزالم
â
ہميب راگزور / )يا وا ر

tnrmyolpmE fo droceR/ ecnarusnI tnemyolpmE
ا( ںيرك تساوخرد يك ڈراكير ےك تمزالم  -  

â
)يا وا ر

ا  -  
â

ا يا وا ر
â

 لصاح ہميب ينعي سنيروشنا يك راگزور وك پ
ا رگا .اگ ےرك ددم ںيم ےنرك

â
ا ےنپا وك پ

â
ا ينپا ےس رج

â
 يرخ

ا انپا ردنا ےك ند 41 ےك ہاوخنت
â
 2 وت وƐ اوƐ ںيہن لوصوم يا وا ر

ںيرك ہطبار ےس رٹنيس اڈينيك سورس يبيرق ےنپا
 ہي .ںيد تساوخرد ےئل ےك )IE( سنروشنا ٹنمئالپميا  -  
ا
â

 IE .اگ ےرك مہارف ددم يضراع نارود ےك يراگزور ےب وك پ
ا تساوخرد يك

â
ا پ

â
 ےنپا  اي  2 ںيہ ےتكس رك رئاد يهب نئال ن

 يهب رك اج رپ روط يتاذ ںيم رٹنيس اڈينيك سورس نيرت بيرق
Iںيہ ےتكسرك

)sretteL ecnerefeR( تاج ہلاوح / طوطخ ہلاوح
ا
â

ا قباس ےنپا پ
â

 اي ںيہ ےتكسرك بلط  طوطخ ہلاوح ےس رسفا/رج
ا ںيم لبقتسم وت ںيہاچ ہو رگا

â
 ےئل ےك ںوتمزالم رگيد يك پ

 يك تمزالم يئن .ںيہ ےتكس نب يهب ہلاوح ينعي يرفير
ا ہي ںيم شالت

â
.اگوƐ تباث دنم ہدئاف ےئليك پ

يدنب ہبوصنم يلام
.ےƐ لمع دنم ہدئاف كيا انيل ہصح ںيم يدنب ہبوصنم يلام
 ہروشم يلام ےس ريشم يتايلام اي ركنيب 2 ٹنٹنöواكا ےنپا  -  
 .ںيئاربهگ ہن ےس ےنيل
 ںاہي تيبرت يتايلام ںيم يٹئاسوس نشيكوجيا ٹنيرگيما  -  
 :ںيہ ےتكس رك لصاح ےس

tnemelttes/smargorp/ac.noitacude-tnargimmi.www//:sptth 
laicnanif-trams-yenom/ycaretil-tnemrewopme-laicnanif/

ycaretil-



ا
â
   )troppuS emocnI( ددم ںيم يندم
ا
â

 مكنِا ےس طسوت ےك زسورس لشوس روا يٹنويمك اٹربلا پ
 ںيہ ےتكس رك رئاد تساوخرد ےئل ےك دادما يلام ينعي ٹروپَـس
:رگا
ا  -  

â
 ايد ںيہن )egakcap ecnareves(جيكيپ يگدحيلع وك پ

 .ايگ
ا  -  

â
ںيہ ںيہن لہا ےك ےنرك لصاح IE پ

ا  -  
â

ا ساپ ےك پ
â

. ےƐ ںيہن ہليسو يئوك ارسود  اك يندم
)ےك تچب اي يراك ہيامرس 2 ددم ينادناخ لومشب(
 )ytinummoC atreblA  تامدخ يجامس روا يٹنويمك اٹربلا  -  
)secivreS laicoS dna اي ےلاوح يسك ےئل ےك ےنرك عوجر ےس 
ا يٹ وت وƐ ترورض يك يئامنہر

â
 ينہذ ےك)SEIT( سيا يا يئ

 :ربمن نوف ارامہ .ںيرك ہطبار ےس ںومارگورپ ےك تحص
4143-393-785 20814-293-785 Ɛا اي .ے

â
 بيو يئگ يد ےچين پ

 انپا ںيم)noitces noitseuQ( نشكيس ےك "لاوس" رپ ٹئاس
 .ںيہ ےتكس ڑوهچ تامولعم قلعتم ےك ےطبار ےس دوخ روا لاوس
   ac.sdnim-yhtlaeH .www

مراف ٹيلپ ےك شالت يك تمزالم
ا
â

ا شالت يك تمزالم رپ ںوٹئاس بيو يس تہب پ
â

  ن
.ںيہ  ےتكس رك ےس ںوقيرط  نئالْ
ا ںيم لامعتسِا رپ روط ماع

â
ںيہ ہي سٹئاس بيو يلاو ےن

/ia.eripsuca//:sptth  eripsucA    -
/moc.deedni.semuser//:sptth    deednI    -

/ac.sboj.www//:ptth   ac.sboJ    -
Q=di?knilpeed/moc.ygrenysknil.kcilc//:sptth retsnoM    -
moc.retsnom.wwwF2%F2%A3%sptth=lrum&70644=dim&sf/Zlg3gS*

0804602-61af85132aa65c7149e564c88bc74bfbffn=1u&F2%
/ac.sbojnaidanacwen//:sptth  sboJ naidanaC weN    -



mth.xedni/moc.roodssalg.www//:sptth  roodssalG    -
/moc.sbojxelf.www//:sptth   sboJxelF    -

/moc.nideknil//:sptth   nIdekniL    -
/derahs/moc.silopokrow.www//:ptth  silopkroW    -

ا ہك ےƐ زيوجت يرامہ
â

 اي زكرم ےك لئاسو ےك تمزالم پ
 )tnargimmI يسنجيا يلاو ےنيد ماجنا تامدخ يك نطو نيكرات
)ycnega gnivresا وج ںيرك ہطبار هتاس ےك

â
 تمزالم وك پ

ںيم ليذ ےسيج يگ ںيرك مہارف ددم ںيم شالت يك

:)SEIT( يٹئاسوس لنشيكوجيا ٹنيرگيما  -
 /nemyolpme/smargorp/ac.noitacude-tnargimmi.www//:sptth 
رئيريك يج يس ميا  -
/moc.sreeracgcm.www//:sptth 
)buH reeraC yraglaC( زكرم اك رئيريك يرگليك  -
/moc.buhreeracyraglac.www//:sptth 
 يرگليك زسورس ٹنرگيمِا  -
/tnemyolpme/moc.yraglactnemelttes//:sptth    
 



 ِتموكح ليذ ہجردنم ےئل ےك لئاسو روا ںويلمع تمكح يفاضا
ا
َ
ںيرك ہظحالم كنل اك اٹربل
gnilaed/ssol-boj/krow-rof-kool/ac.atrebla.sila//:sptth
/ssol-boj-htiw-

/krow-rof-kool/ac.atrebla.sila//:sptth 

ددم يتموكح
)stifeneB yrevoceR adanaC weN(سٹفينيب يروكر اڈينيك وين  -
 )adanaC يسنجيا وينيوير اڈينيك ےئليك تامولعم قلعتم ےس 
)ycnegA euneveR ا ےك

â
 ںيرك ہطبار ےس مارگورپ چير ٹöو

ا رگا  -
â

ا يا يس وك پ
â

 سناپسر يسنجرميا اك اڈينيك(BREC يب ر
ا 2 وت ےƐ اƐر لم )ٹفينيب

â
 ربمتس 52 ےس 0202 ربمتس 72 پ

 )wen دئاوف ےك يلاحب يلام ےئنےلاو ےنوƐ بايتسد كت  1202
)stifeneb yrevocer  لہا ےئل ےك كيا يسك ےس ںيم Ɛےتكسو 
 . ںيہ
 
:ںيہ ہي دئاوف ےئن نيت
ا يس( ٹفينيب يروكير اڈينيك .١ 

â
 ےئل ےك سِا - )BRC يب ر

ںيہ يلهك ےس ربوتكا 21 ںيتساوخرد
ا رگا

â
ا يا يس پ

â
ا 2 وت ےهت ےƐررك لوصو)BREC( يب ر

â
 72 پ

 ےئن ےلاو ےنوƐ بايتسد كت 1202 ربمتس 52 ےس 0202 ربمتس
.ںيہ ےتكس وƐ لہا ےئل ےك يسك ےس ںيم دئاوف يلاحب

 )BCRC(  ٹفينيب گنويگرئيك يروكير اڈينيك .٢ 
 )tifeneB gnivigeraC yrevoceR adanaC( ٥ ںيتساوخرد يك 
ںيئگ يلوهك ےس ٠٢٠٢ ربوتكا

  ںيم رهگ رBCRC( Ɛ( ٹفينيب گنويگرئيك يروكير اڈينيك
 اگ وƐ سكيٹ لباق ہك وج($005 ےتفہ رƐ كت ںوتفہ سيبهچ



  ےسيا )يگ وƐ رسيم دعب ےك يتوٹك يك سكيٹ مقر زين
ا مك ےس مك ےك ےتفہ وج اگ ےرك ايہم وك ںونكراك

â
 ںوند ےهد

ا رپ ماكرپ انِب يك تاƐوجو نِا ےئليك
â
 ہكنويچ - ےƐر رصاق ےس ےن

 ہبنك اي يك ےچب  رمع مك ےس لاس ٢١ رپ روط يمزال ںيہنا
 ےك  ٩١ ڈووك ہكنويك يهت  ينرك لاهب هكيد يك درف يسك ےك
 2 ںيہ دنب  تايلوہس يك لاهب هكيد اي ريئك ےڈ 2 لوكسا ببس
 نا اي / روا ںيہ راميب نكر ےك ہبنك اي ہچب ہك ےس ہجو سا اي
 ےس ہجو يك ڈيووك اي يهت ترورض يك ےنرك ہنيطنرق دوخ وك
ا
ُ
 مقر ہي .اهت ہرطخ ہدايز اك تارثا رضم نيگنس ےك تحص ںيہن
.يگ ےئاج يك ادا  راو ہتفہ

ا يس( ٹفينيب سينكس يروكير اڈينيك .٣
â
 )يب سيا ر

)tifeneB ssenkciS yrevoceR adanaC( ںيتساوخرد ےئليك 
ںيئگ يلوهك وك ربوتكا۵
ا يس( ٹفينيب سينكس يروكير اڈينيك

â
 ہدايز ےس ہدايز )يب سيا ر

 سكيٹ مقر زين 2 لباق ےك  سكيٹ( $005 ےتفہ رƐ كت ںوتفہ ود
 مہارف وك ںونكراك ےسيا )يگ وƐ رسيم دعب ےك يتوٹك يك
ا مك ےس مك ںيم ےتفہ وج 2 اگ ےرك

â
 ےس ےنرك ماك نِد ےهد

ا وت اي ہكنويك ےƐر رصاق
ُ
 اي اهت ايگ وƐ ڈووك وك دوخ ںيہن

 گلا ےس ںورسود رپ ءانب يك تاƐوجو ہتسباو ےس ٩١ ڈووك
ا اي 2 اڑپ انہر گلهت

ُ
 اك نا اي 2 ےƐ يراميب يداينب يئوك ںيہن

 انرك انماس اك ںويراميب يرسود يسيا اي 2ےƐ اƐر لچ جالع
 2 رنشيٹكيرپ سرن 2 رنشيٹكيرپ لكيڈيم يسك وج 2 ےƐ اڑپ
 ںيہنا ںيم ےئار يك يٹراهتا هتليہ كلبپ اي ٹنمنروگ 2 يٹراهتا

 راو ہتفہ مقر ہي .ںيہ يتانب ساسح ہدايز ےئل ےك ےنوƐ ٩١ ڈووك
.يگ ےئاج ايك ادا



ا يا يس( ٹفينيب سناپسر يسنجرميا ےك اڈينيك
â
 ماتتخا اك )يب ر

ا بج اي اگ وƐ وك ٠٢٠٢ربوتكا ٣
â

 دئاوف ےك ںوتفہ ٨٢ وك پ
ا ےلہپ يهب وجےس ںيم نِا 2 ںيہ ےتاجوƐ لوصوم

â
 نا . ےئاج 

 ہعيرذ ےك يسنجيا وينوير اڈينيك ےن ںوہنج ےئل ےك ںوگول
ا يا يس 2 يهت يد تساوخرد

â
ا ےئل ےك يب ر

â
 ںوتفہ راچ يرخ

 2 مہات .يهت كت 0202 ربمتس 62 ےس 0202 تسگا 03 تدم يك
ا
â

ا يس يهب رهپ پ
â

ا يا يس ہتشزگ ےس طسوت ےك ےا ر
â
 ےك يب ر

.ںيہ ےتكس ےد تساوخرد ےئل
 
ا تامولعم ديزم

â
 ںيہ يتكس لم نئال ن

ac.adanaC - stifeneb wen ot gninoitisnarT :BREC retfA

brec/ie/stifeneb/secivres/ne/ac.adanac.www//:sptth
lmth.noitisnart/noitacilppa-

?ںوƐ اتكسرك ادا ےسيك نہر انپا ںيم
 ہام هچ ناكلام وليرهگ ےلاو ےنرك انماس اك تالكشم يلام
 .ںيہ ےتكسوƐ لہا ےك ےنرك رخوم يگيئادا يك نہر يك كت
ارصتخم

ً
ا روا ہدنہد ضرق  اوتلا اك يگيئادا يك نہر 2 

â
 نيبام ےك پ

Ɛاعم كيا الاو ےنوƐہد Ɛا وج ے
â

 ےك تدم نيعم وك نہر ےك پ
 2 وت ےئاجوƐ متخ تدم ہي بج .اگ ےدرك لطعم اي فوقوم ےئل
ا
â

 ہي .ےگ ںيد رك عورش ہرابود يگيئادا يك لومعم يك نہر پ
ا ہك ےئل ےك ےنرك مولعم

â
 2 ںيہن اي ںيہ لہا ےك ءاوتلا ےك نہر پ

. ںيرك ہطبار ےس رƐام رو ہشيپ ےك نہر ےنپا اي  كنيب ےنپا
:ںيئاج ےل فيرشت رپ سكنل نا ےئليك تامولعم ديزم
cimonoce/ecnanif-tnemtraped/ne/ac.adanac.www//:sptth
lmth.nalp-esnopser-

gnitsevni-dna-ecnanif/ne/ac.cg.lhcs-chmc.www//:sptth    
91divoc/ecruoser-eht/ecnarusni-naol-egagtrom/
larrefed-tnemyap-egagtrom-gnidnatsrednu-
 

 



 srevigeraC دارفا ےلاو ےنرك لاهب هكيد  .ب
 ںوƐ اƐر رك ددم يك ںوضيرم ہرثاتم ےس ٩١ ڈووك ںيم رگا .١
?ںوƐ اتكسرك ےسيك تظافح يك ہبنك ےنپا ںيم وت

:لئاسو
secivres/htlaeh-cilbup/ne/ac.adanac.www//:sptth

rof-erac-ot-w oh/snoitidnoc-sesaesid/snoitacilbup/
srevigerac-rof-ecivda-emoh-ta-91-divoc-htiw-nosrep-

 lmth.
زنيئال ڈيئاگ/تايادƐ ےئليك يئامنہر يروف
ا  -

â
 ےئہاچ انهكر دودحم ہطبار انپا ےس ںورسود وك پ

 ےئہاچ انرك مہارف تشادہگن وك درف دنم تحص كيا فرص  -
 ںيرك ہن كارتشا اك ءايشا يتاذ هتاس ےك  صخش راميب  -
 ںيہن اسيا رگا .ںيل رك گلا ےس صخش راميب ہناخ لسغ  -
   Ɛڈومك ےلہپ ےس ےنرك شلف وك صخش راميب 2 وت اتكس و    
 ےئہاچ انيدرك ےچين نكهڈ اك   
ا يهب بج  -

â
 صخش راميب ںاہج ںيئاج ںيم ےرمك يسا پ

ا روا ےناتسد لبيا زوپسڈ 2 كسام وت 2وƐ دوجوم   
â
 يك ںوهكن

.ںينہپ زيچ يئوك ےئليك تظافح   
 91 ڈيووك يهب ےئوƐ ےتوƐ ہن رƐاظ تامالع گول هچك  -
. ںيہ ےتكس رك لقتنم ںيم ںورسود   
   ںيئوهد ےس يناپ روا نباص رثكا هتاƐ ےنپا  -
-  lohocla )دص يف 06 مك زا مك( رزئاٹينيس ينبم رپ )بارش 
ںيرك لامعتسا )لحوكلا   



 روا ےتفہ ينعي ڈنيا كيو . ںوƐ اترك ماك ںيم ںوٹفش ںيم .٢
 لاهب هكيد يك ںوچب ےريم تقو ےك ماش ہنازور روا ند ےكراوتِا

?ےƐ اتكسرك نوك
I .
ا ںاہج ںيم تالاح ےسيا

â
 ےنپا روا ںيہ ےترك ماك ںيم ںوٹفش پ

ا 2وت ںيہ رصاق ےس ےنرك ينارگن اي لاهب هكيد يك ےچب
â

 ںوچب پ
 باختنا اك )رئيك ےڈ ےسيج( تامدخ يك لاهب هكيد يك
.ںيہ ےتكسرك

:ںيہ ہي زيواجت هچك
nehw-erac-dlihc-gnidnif/moc.ylimafllewyrev.www//:sptth

 858616-5-ot-9-krow-tnod-uoy-
:ںيہ لئاسو هچك ہي
 BA 2yraglaC 2WS WA 54 1313   2 رئيك ےڈ رويلك  - 
304-474 -7514 :نوف 

trams timmuS(2 sdiK timmuS( ٹراٹسا ٹمس  -
785-779-1452 :نوف
dnekeew/erac-dlihc/seliforp/ac-ne/moc.erac.www//:sptth
erac-dlihc-

 )yteicoS egattoC nerdlihC( يٹئاسوس جيٹاك نرڈلچ  -
 E.N .dR llaguoDcM 548 
)ےٹنهگ 42(ںيم تروص يك يسنجرميا 304-332-3722 :نوف
ac.ba.egattocsnerdlihc//:ptth

304-332-3722 :نوف yresruN sisirC(ƍ(يرسرن سسئارك  -
 تقو ےك لاحتروص يماگنہ اي نارحب ينادناخ يرسرن سسئارك
 شيپ يك لاهب هكيد يك )رمع ون ےس لاس 8( ںوچب ےٹنهگ 42
 اتكس وƐ مايق كت ند نيت ہدايز ےس ہدايز ںاہي .ےƐ يترك شك



Ɛسوسحم ترورض رگا .ے Ɛيلميف 2 ںيم رهگ 2 پا ولاف وت و 
.ںيہ بايتسد  يهب دادما يسيج گنچوك

304-332-3722 :نوف eracyaD reetnuloV(ƍ(رئيك ےڈ رئٹنلاو  -
 يك تالاح يماگنہ اي نارحب وليرهگ  ںيم ںوقالع هچك
 ےئل ےك لاهب هكيد يك ںوچب رمع مك ےس لاس چناپ ںيم تروص
ںيہ ےئگ ےئك مئاق زكارم يٹنويمك

 eraC etipseR tnafnI emoH-nI لاهب هكيد يك ںوچب ںيم رهگ -
 304-332-3722 :نوف
ا مك

â
 ہن رسيم تايلوہس لدابتم ںاہج ےئل ےك نيدلاو ےلاو يندم

Ɛهكيد يك ںوچب ےك كت ہام 6 ےس ہديئازون ںيمرهگ وت 2ںو 
.  ےƐ يتكس اج يل رئيك ہي راب كيا ںيم ےتفہ ےئل ےك لاهب

sroineS  :زرئنيس .پ
 
ےƐ ترورض يك ددم يلام ےهجم .1
 ےئل ےك )رمع ہدايز ےس سا اي  لاس 56( دارفا گرزب ںيم اڈينيك
ا
â

 مكنا ڈيٹنراگ يك تموكح اڈينيك  ہعيرذ يداينب اك يندم
 )emocnI deetnarauG يٹرويكيس جيا ڈلوا روا ٹنميلپس
)ytiruceS egA dlO dna tnemelppuS  يترك ايہم Ɛنا .ے 
 دادما ليذ ہجردنم اٹربلا تموكح ےئل ےك ليمكت يك ںومارگورپ
.ےƐ يترك مہارف تامدخ روا

 tifeneB sroineS atreblA ہدئاف زرئنيس اٹربلا -
xpsa.tifeneb-sroines-atrebla/ac.atrebla.www//:sptth 
ا مك

â
 ےك ددم ںيم تاجارخا يشئاƐر وك دارفا گرزب ےلاو يندم

ےƐ اتاچنہپ ہدئاف ہناƐام ےئل



 tifeneB noitadomocA yratnemelppuS ہدئاف يشئاƐر يفاضا -
as#xpsa.tifeneb-sroines-atrebla/ac.atrebla.www//:sptth 
tifeneb-
ا مك

â
 وج ںيہ ےترك مہارف تناعا يلام وك دارفا گرزب ےلاو يندم

 يتدم ليوط اي )gnivil evitroppus(يگدنز نواعم كيا
.ںيہ ےتہر ںيم)erac mret gnol( تشادہگن

     نواعت اك ںوترورض يصوصخ ےئل ےك دارفا گرزب -
sroineS rof ecnatsissA sdeeN laicepS
sdeen-laiceps-sroines/ac.atrebla.www//:sptth      
xpsa.ecnatsissa-
 ددم يتاذ روا تحص صوصخم روا 2 تگال يك ناماس هچك
ا مك ےئل ےك

â
 مہارف تناعا يلام وك دارفا گرزب لہا ےلاو يندم

.ےƐ اترك

ا روا ںوتناد ےئل ےك زرئنيس -
â
تنواعم لكيٹپ

sroineS rof ecnatsissA lacitpO dna latneD
sroines-ecnatsissa-lacitpo-latned/ac.atrebla.www//:sptth
xpsa.
ا روا لٹنيڈ يداينب

â
ا ينايمرد روا مك ےئليك تامدخ لكيٹپ

â
 يندم

ےƐ اترك مہارف تناعا يلام وك ںوگرزب لہا ےلاو

 sroineS rof egarevoC جيروك ےئل ےك زرئنيس -
 يمہارف يك سطيبايذ 2 ںيئاود يك ےخسن ےسيج 2 تايرورض يبط
 2 رئيك گنسرن وليرهگ 2 تامدخ يك سنيلوبميا 2
citcarporihC جيروك يك تامدخ يتايسفن يبط روا تامدخ 
.ےƐ يترك مہارف

مارگورپ لرفيڈ سكيٹ يٹرپارپ زرئنيس -
margorP larrefeD xaT ytreporP sroineS
 يٹرپارپ يشئاƐر ہنالاس مامت ےنپا وك ناكلام ناكم گرزب لہا



 ےعيرذ ےك نول يٹيوكيا وليرهگ ےلاو دوس اي ہصح كيا اك سكيٹ
.ےƐ اتيد تزاجا يك ےنرك رخوم

مارگورپ اك تمرم روا تقفاوم موƐ زرئنيس -
margorP riapeR dna noitatpada emoH roineS
 ےعيرذ ےك نول يٹيوكيا موƐ ےلاو دوس مك وك دارفا گرزب لہا

ا و نيئزت روا تقفاوم 2 تمرم يك رهگ
â

 ددم يلام ےئل ےك شئار
.ےƐ يتلم

اي تاحفص يدارفنا ےك مارگورپ 2 ےئل ےك تامولعم ديزم
:ںيهكيد ہچباتك يتامولعم قلعتم ےس تناعا يلام يك زرئنيس

.telkoob noitamrofni ecnatsissA laicnaniF sroineS

:تيلہا
ا
â

 زرئنيس ںيم كاڈ لبق ہام هچ ےس ہرگلاس ںيوهٹسنيپ ينپا وك پ
 ےنرك لصاح)ecnatsissa laicnaniF sroineS( ددم يلام يك
ا رگا .ےئہاچ انلم جكيپ تساوخرد اك

â
 ںيہن جيكيپ ہي وك پ

 رٹنيس ہطبار ٹروپس اٹربلا رپ 1-778-446-2999 2 وت الم
)ertneC tcatnoC stroppuS atreblA(ںيرك لاك رپ.
      
ا ےئليك ےنوƐ لہا ےك ددم سا 

â
:رپ روط يمزال پ

ںوƐ ےك رمع ہدايز ےس سا اي لاس هٹسنيپ  -
اروف ےس ےنرك رناد تساوخرد  -

ً
 مك ےس مك ںيم اٹربلا لبق 

ںوƐ ےكچ ہر ہام نيت  
ا  -

â
  شئاƐر لقتسم ںيم اڈينيك اي 2 ںوƐ يرہش ےك اڈينيك پ

)ecnediser tnenamrep( ےتهكر Ɛںو 

ا رگا
â

ا اي /روا پ
â

 جيا ڈلوا ےن يهتاس /تايح كيرش ےك پ
 باختنا اك ريخات ںيم سِا اي ےنرك رخوم يلوصو يك يٹرويكيس



ا 2 وت ےƐ ايك
â

 ےك ںومارگورپ ددم يلام يك زرئنيس ليذ جرد پ
:ےتكس وƐ ںيہن لہا
)tifeneB sroineSD atreblA( ٹفينيب زرئنيس اٹربلا  -
 ددم يصوصخ سنٹسِسا زڈين لشيپسا ےئل ےك زرئنيس  -
  sroineS rof ecnatsissA sdeeN laicepS
ا روا ںوتناد ےئليك رئنيس  -

â
مارگورپ ےك تنواعم لكيٹپ

)smargorP sroineS rof ecnatsissA lacitpO dna latneD(    

:ہقيرط اك ےنرك رئاد تساوخرد
 ےك زرئنيس tifeneB sroineS atreblA(2( ٹفينيب زرئنيس اٹربلا
 ecnatsissA sdeeN laicepS( دادما يك ںوترورض يصوصخ ےئل
sroines rof( 2 ا روا ںوتناد ےئل ےك زرئنيس

â
 تنواعم لكيٹپ

)sroines rof ecnatsissA lacitpO dna latneD(   رگيد روا 
 يلام يك زرئنيس ےئل ےك ےنيل ہصح ںيم ںومارگورپ رئنيس
 )mrof noitacilppa ecnatsissA laicnaniF sroineS(  تناعا

.ںيرك لمكم مراف تساوخرد اك

ا 2 ےئليك ےنچب ےس ريخات ںيم ےنرك لصاح دئاوف مامت ہي
â

 وك پ
ا .ںيرك لمكم ےسِا يہ ےتوƐ لوصوم مراف تساوخرد ہك ےئہاچ

â
 پ

 تساوخرد ہي كت لبق لاس كيا  ےس ہرگلاس ںيوهٹسنيپ ينپا
.ںيہ ےتكس ارك لخاد

ا
â

.ےƐ ترورض يك ےنيد تساوخرد راب كيا فرص وك پ

ںيهڑپ ہچباتك يتامولعم :١ ہلحرم
ہچباتك يتامولعم قلعتم ےس ںومارگورپ تناعا يلام زرئنيس

 noitamrofnI smargorP ecnatsissA laicnaniF sroineS(
snoitacilbup/ac.atrebla.nepo//:sptth )telkooB

    7508576/



ںيرك لمكم وك جيكيپ تساوخرد :٢ ہلحرم
:ںيرك لمكم تساوخرد يك ددم يلام يك زرئنيس
مراف تساوخرد اك ددم يلام يك زرئنيس -

   )mrof noitacilppa ecnatsissA laicnaniF sroineS(
afs-hs/stnemucod/stessa/ac.atrebla.www//:sptth
fdp.mrof-noitacilppa-
ا
â

 يرايتخا ےئل ےك ددم ںيم ےنرك لمكم تساوخرد ينپا وك پ
ا
â

.ںيہ بايتسد مراف ےك يندم

ا -
â

)mrof etamitse emocnI(  .مراف ہنيمخت اك يندم
afs-hs/stnemucod/stessa/ac.atrebla.www//:sptth 
fdp.mrof-noitacilppa-
 مارگورپ ٹفينيب زرئنيس اٹربلا لامعتسا اك مراف سا
 )margorp tifeneB sroineS atreblA(  دودحم يہ كت Ɛسِا  .ے 
ا رگا ہك ںيرك لمكم ںيم تروص يسِا وك مراف

â
 راب يلہپ ےن پ

ا روا ےƐ يد تساوخرد ںيم مارگورپ سِا
â

 ےراوشوگ سكيٹ يرخ
ا ںيم ےنزاوم يك

â
ا وك پ

â
 2 ےƐ اڑپ انرك انماس اك يمك ںيم يندم

 يهب يهبك نكيل ںيہ ےكچ ےد تساوخرد يهب ےلہپ ےس سا اي
 زرئنيس اٹربلا ےئليك تامولعم ديزم . ےئوƐ ںيہن لصاح دئاوف
 روا ںيئاج رپ )egap tifeneB sroineS atreblA( جيپ ٹفينيب
 noitpecxe emit tsriF-denimreteD si tifeneB ruoY woH  
noitces ا ہك ںيهكيد

â
  - ےƐ اتكسوƐ ےسيك نيعت اك ہدئاف ےك پ

xpsa.tifeneb-sroines-atrebla/ac.atrebla.www//:sptth

         )mrof noitamrofni emocnI(  مراف نشيمرافنا مكنا -
ا رگا

â
 ںيہن عمج ہراوشوگ سكيٹ مكنا لاس رڈنليك ےلهچپ ےن پ

.ںيرك رُـپ مراف ہي وت ےƐ ايك
emocni-bsa-hs/stnemucod/stessa/ac.atrebla.www//:sptth
fdp.mrof-noitamrofni-



ا ںيم ےنرك لمكم تساوخرد ينپا
â

 ہجردنم ےئل ےك ددم يك پ
.ںيہ بايتسد )smrof lanoitpO(  مراف يرايتخا ليذ
tseuqer tisoped tceriD  تساوخرد عمج تسار ہارب -
tcerid-bsa-hs/stnemucod/stessa/ac.atrebla.www//:sptth
fdp.mrof-tisoped-
 ٹيكفيٹرس ےك يلہاان روا دئاوف -
 fo etacifitreC dna stifeneB retsinimdA ot gnikatrednU(
 )ytilibapacnI
bsa-hs/stnemucod/stessa/ac.atrebla.www//:sptth
fdp.ytilibapacni-etacifitrec-
evitatneserpeR fo noitazirohtuA  رايتخا اك ےدنئامن -
bsa-hs/stnemucod/stessa/ac.atrebla.www//:sptth
fdp.evitatneserper-noitazirohtua-
ںيرك رئاد تساوخرد :٣ ہلحرم
 جرد ےئل ےك ےنجيهب تازيواتسد نواعم روا تساوخرد لمكم ينپا
ا كيا يئوكےس ںيم ليذ

â
.ںيرك لامعتسا نشپ

ا
â

enilno stnemucod timbuS ںيئاورك عمج تازيواتسد نئال ن
/stnemucod-timbus/ac.atrebla.gnisuoh-sroines//:sptth
ںيجيهب رپ 087-224-4595 ربمن سِا سكيف
:ںيرك ليم رپ ےتپ ےئگ ےيد ےچين
             gnisuoH dna sroineS atreblA
            ecnatsissA laicnaniF sroineS
                               0013 xoB OP
              3W4 J5T , atreblA ,notnomdE

 
ا رگا

â
 يك ددم ںيم ےنرك لمكم وك تساوخرد يسك وك پ

 stroppuS atreblA رٹنس سٹروپس اٹربلا 2 وت وƐ ترورض
ertneC ںيئاج ںيم.
 xpsa.stroppus-atrebla/ac.atrebla.www//:sptth



:دعب ےك ےنيد تساوخرد
ا مارگورپ هچك

â
ا اذہل 2 ںيہ ےتوƐ ينبم رپ يندم

â
 بس پ

.ںيہ ےتكسوƐ ںيہن لہا ےك ںومارگورپ

 )laicnaniF sroineS a  تساوخرد يك ددم يلام يك زرئنيس
)noitacilppa ecnatsissA اك يئاورراك يك لومعم ےئل ےك 
 ںوتفہ ہلوس ےلگا دعب ےك ےنوƐ لوصوم يك تساوخرد قالطا
ا رگا .ےƐ اتوƐ ںيم

â
 ےئل ےك ےنرك لمكم يناث رظن رپ لئاف يك پ

 گنسöواƐ روا زرئنيس اٹربلا وت وƐ ترورض يك تامولعم ديزم
ا ہلمع

â
ا بج .اگ ےرك ہطبار ےس پ

â
 ہزئاج اك تساوخرد يك پ

ا وت اگيئاج ايلےل
â

 )ytilibigile tifeneb(  تيلہا يك دئاوف وك پ
.اگوƐ لوصوم طخ كيا ںيم ےراب ےك

:ہزئاج ہنالاس
ا
â

 )ecnatsissA laicnaniF sroineS(  ددم يلام يك زرئنيس وك پ
.ےƐ ترورض يك ےنرك لمكم راب كيا فرص تساوخرد يك
ا
â

 ايل ہزئاج لاس رƐ اك )sdlohserht emocnI(  زيلہد يك يندم
 ايك نيقي اك تاب سا ہكات ےƐ اتاج ايك ٹسجڈيا روا ےƐ اتاج
 ےس ہجو يك ںويليدبت ںيم مقر يك نشنپ يقافو ہك ےكساج
.ےƐ يئوƐ ںيہن عقاو يمك يئوك ںيم دئاوف

Ɛا ہمكحم وك يئالوج مكي لاس ر
â

 مكنا ےك لاس ےلهچپ ےك پ
ا ےئليك دئاوف رپ داينب يك نرٹير سكيٹ

â
 ہزئاج اك تيلہا يك پ

ا رگا .ےƐ اتيل
â

ا وت ںيہ لہا ےك ےدئاف يسك پ
â

 يئالوج وك پ
.اگوƐ لوصوم طخ كيا ںيم
ا روا ےƐ اتاج ايك حرط سك نيعت اك دئاوف

â
 اك زيلہد يك يندم

 margorp laudividni  ےئليك تامولعم ديزم ےئل ےك ےنيل ہزئاج
segap  ںيهكيد. laicnanif-sroines/ac.atrebla.www//:sptth
weivrevo#xpsa.ecnatsissa-

 



:ںيهكر نيرت ہزات وك تامولعم ينپا
 ددم ںيم ےنانب ينيقي ہي ےس ےنهكر نيرت ہزات وك تامولعم ينپا
ا ہك ےƐ يتلم

â
.ےگ ںوƐ لصاح دئاوف ےنپا وك پ

وت وƐ عقاو يليدبت يئوك ںيم تامولعم ليذ ہجردنم رگا
 رٹنيس ہطبار ٹروپس اٹربلا رپ 778-1 2999-446-2
 )ertneC tcatnoC stroppuS atreblA( ںيرك ہطبار ےس 
ےنپا drac eraC htlaeH lanosreP  انپا رپ ےنرك نوف مرك ہارب(
:ںيهكر هتاس
 مان -
تيثيح يجاودزا -
 ہتپ اك شئاƐر اي كاڈ -
 تامولعم يك گنكنيب -
mrof tisoped tcerid مراف عمج تسار ہارب -
tcerid-bsa-hs/stnemucod/stessa/ac.atrebla.www//:sptth
fdp.mrof-tisoped-

ا
â

:اگوƐ انرك علطم يهب وك گنسöواƐ روا زرئنيس اٹربلا وك پ
ا رگا  -

â
 ےƐراج رƐاب ےس ےبوص ےس ےصرع ہدايز ےس ہام كيا پ

 ںيہ
ا رگا  -

â
 ںيہ ےتاج ےلچ روا ںيہك رƐاب ےس اٹربلا پ

ا رگا  -
â

ا رواپ / يٹسرٹ ےئل ےك ےنرك ماك ےس فرط ينپا پ
â

 ف
pihseetsurt/ac.atrebla.www//:sptth ںيہ ےترك ررقم ينراٹا
xpsa.
 انيد عالطا يك توم يك ہدننك لوصو  -

ا
â

 ہارب .ںيہ ےتكسرك علطم وك ہمكحم يهب رپ روط يريرحت پ
ا ہك ںيئانب ينيقي مرك

â
 )ںيهكل ےس هتاƐ مرك ہارب( مان اروپ اك پ

ا ربمن رئيك هتليہ لنسرپروا ربمن نوفيليٹ 2 ہتپ 2
â

 زيواتسد ےك پ



.وƐ دز ناشن رپ روط حضاو رپ

ا ليذ ہجردنم ےئل ےك ےنرك مہارف تازيواتسد ينپا
â
 ےس ںيم زنشپ

:ںيرك بختنم وك كيا يسك
ا
â

ںيئاورك عمج تازيواتسد نئال ن
 /stnemucod-timbus/ac.atrebla.gnisuoh-sroines//:sptth
  ںيرك سكيفرپ 4595-224-087
:ںيرك ليم رپ ےتپ ےئگ ےيد ےچين
 gnisuoH dna sroineS atreblA
ecnatsissA laicnaniF sroineS
3W4 J5T atreblA ,notnomdE ,0013 xoB OP

:لئاسو رگيد
xpsa.ecnatsissa-laicnanif-sroines/ac.atrebla.www//:sptth

 tnargimmI ehT - tnemrewopmE cimonocE :tramS yenoM
SEIT - yteicoS noitacudE

ا مك دصقم اك ےبوصنم يسيرٹل لشنانف ٹرامسا ينم
â

 ےلاو يندم
ا ےئن

â
 وك دارفا التبم ںيم يگنت رپ روط يلام روا ںوگول ےلاو ےن

 ںيم ےراب ےك )secivres yenom(  تامدخ يك مقر ںيم اڈينيك
ا
â

.ےƐ انرك ہاگ

ا مك رهب لاس مہ
â

 ےترك شيپ كنيلك سكيٹ ںيم ےراب ےك يندم
.ںيہ

tnemelttes/smargorp/ac.noitacude-tnargimmi.www//:sptth
laicnanif-trams-yenom/ycaretil-tnemrewopme-laicnanif/

/ycaretil-



ےƐ ترورض يك ددم ںيم نابز ينپا ےهجم .2

:تاج ہلاوح
:)AWIC( نشيا يسوسيا نميو ٹنيرگيما يرگليك

secivres-ssenisub/moc.enilno-awic.www//:sptth
lmth.noitalsnart-dna-noitaterpretni/

:)SICC( سورس ٹنيرگيما كلوهتيك يرگليك
/ac.noitaterpretnisicc.www//:ptth

noitalsnart-noitaterpretni/enummoc/ac.basicc.www//:sptth
lmth.ecivres-

:)CSI( يرگليك زسورس ٹنيرگيما
secivres-ruo/ac.yraglacsecivrestnargimmi.www//:sptth

secivres-noitaterpretni-noitalsnart/

:)ASIE( نشيا يسوسيا زسورس ٹنرگيما نٹنومڈيا
margorp-dna-secivres/gro.notnomde-asie.www//:sptth

/2-knab-egaugnal/
 يتاج يك مہارف ہعيرذ ےك ٹنمٹنئاوپا فرص تامدخ نواعم مامت
ںيرك كلك ںاہي ےئل ےك تاقالم .ںيہ
91-divoc/2-swen-tsetal/gro.notnomde-asie//:ptth
/ofni-tnemtnioppa-

ںوƐ اہنت ںيم .3
Ɛيرورض انرك يدنب ہبوصنم ہي ےئل ےك ںوگول ےك رمع ر Ɛے 
ا ہك ںيئانب ينيقي وك تاب سا ہو ہك

ُ
ا روا ےك ن

ُ
 يك ںورايپ ےك ن

.وƐ ےسيك روا بك يمہارف يك دادما يترشاعم روا تحص
 ںويشئاƐرےك اٹربلا ےس ےنرك يدنب ہبوصنم ہي ےلہپ ےس تقو
ا ينپا وك

â
 وباق ہدايز ےس ہدايز رپ راقو روا يگدنز رايعم 2 يداز

.اگوƐ لصاح



 ينپا 2 ےئوƐ ےتهكر رظن رپ رمع يئوƐ يتهڑب ںيم ےرشاعم ےنپا
:ےƐ يرورض انرك روغ رپ ںوبعش ليذ جرد ےك يگدنز
 تحص  -
رهگ  -
لمح و لقن  -
 يلام  -
 ےطبار  -
 تظافح  -
 تامدخ روا سٹروپس  -
    ytinummoC   يردارب  -

 يهتاس /تايح كيرش  -

 ےئليك ددم يك دارفا ہديسر رمع ںيم ےرشاعم تموكح اٹربلا
 اي ےƐ يترك ايہم يهب تامدخ روا مارگورپ 2 لئاسو ےرسود
:ںيہ لماش ںيم نا .ےƐ يترك ايہم زڈنف
مارگورپ ےك تناعا يلام يك زرئنيس  -
xpsa.ecnatsissa-laicnanif-sroines/ac.atrebla.www//:sptth
smargorp gnisuoh elbadroffA مارگورپ ےك شئاƐر يتسس  -
smargorp-gnisuoh-elbadroffa/ac.atrebla.www//:sptth    
 xpsa.
  لمح و لقن ےئل ےك ںوميظنت روا تايدلب  -
dram/aidem/-/ac.atreblau.tnorfduolc//:sptth
fdp.6102_tiklootnoitatropsnart/tikloot-noitatropsnart/

ا
â

ا ےئليك پ
َ
 ےنرك لاهب هكيد روا ددم يك ںورايپ ےنپا روا ينپ

.ںيہ رسيم تاكن روا ںايلمع تمكح هچك ےئليك

ا لامعتسا اك لئاسو بايتسد ںيم ليذ
â

:اگ ےرك ددم يك پ
ا ےس ےنرك تشادہگن ہك ںيرك ششوك يك ےنهجمس ہي  -

â
 پ



 ےƐ اتكس ڑپ رثا ايك رپ
 ےنپا ںيم ديئات يك تاشہاوخ روا تايرورض يك صخش يسك  -
 ںيهجمس وك رادرك
 ںيهجمس وك رادرك ےنپا ںيم لاهب هكيد يك تحص يك نا  -
ںيهكيس ہقيرط اك ےنانب رتہب وك يگدنز رايعم ےك نا  -
 ہقيرط اك ےنهكر رارقرب وك يتسردنت روا تحص ينپا  -
 ںيهكيس
ا ےس ددم يك نج ںيهكيس تاكن ےسيا  -

â
 ےس كلام ےنپا پ

ا ںيم سج ںيہ ےتكسرك تاب ںيم ےراب ےك رادرك سا ےنپا
â

 پ
 ںيہ ےترك تشادہگن يك ںورسود
ا ہك ںيرك ششوك يك ےنهجمس ہي  -

â
ا اك پ

â
ا رج

â
 هكيد يك پ

 ددم حرط سك ںيم ےنهكر رارقرب نزاوت ںيم ماك روا لاهب
 ےƐ اتكسرك

:ےهت ہدرك رايت لئاسو ليذ ہجردنم
 اك ءارزو يئاقالع روا يئابوص 2 يقافو راد ہمذ ےئل ےك زرئنيس
 مروف
tnempoleved-laicos-tnemyolpme/ne/ac.adanac.www//:sptth
lmth.murof/sroines/etaroproc/

ا
â

  مارگورپ روا يلمع تمكح 2 شئاƐر روا زرئنيس اٹربلا وك پ
 margorp dna seigetarts ,gnisuoH dna sroineS atreblA
 troppus طوبرم ےس Ɛےئہاچ انو:
ac.ba.vog@noitamrofnisroines  :ليم يا 

ےƐ راكرد ددم ےئل ےك ےنرازگ يگدنز اہنت ےهجم .4
 اتڑپ انرك انماس اك يراوشد ںيم ےنہر اہنت ںيہنج گرزب ےسيا
Ɛہو .ںيہ ےتكس رك باختنا اك ںوقيرط اي تارايتخا ددعتم ہو ے 



 اي ںيہ ےتكس رك عورش انہر هتاس ےك ہبنك روا يسك
 وƐ لقتنم ںيم زكارم يشئاƐر نواعم اي يٹنويمك ٹنمرئاٹير يسك
 .ںيہ ےتكس
 مہارف ددم وك دارفا گرزب رپ حطس فلتخم ہلمع اك زكارم نا

 رك ےل ےس يرايت يك ےناكپ اناهك ہك اسيج ےƐ اتكس رك
 ددم ںيم كت ںورود ےلاو ےناج ےئك ےس يگدعاقاب  ےك ںورٹكاڈ
.انرك مہارف

neerg-nosirrag/moc.gnivilevitcadetinu.pl//:sptth
sdrowda=muidem_mtu&c_elgoog=ecruos_mtu?/gnivil-detsissa/
p_gnivil02%detsissa=mret_mtu&g_48136596311=ngiapmac_mtu&

=sop_da&710032379274=di_da&431678222011=tnetnoc_mtu&
CRB9j84AiQCK0jC=dilcg&

va1U0qoJ2u7KQyh8oeIo2Cb3Gy3i8aazRarrszLqS1niTW3uQMAsIRA-
Bcw_wLAElwgAacHeXg-Lw

 ےئليك لاهب هكيد يہ ںيم رهگ 2 ےئل ےك ںولاو ےنہر ںيم رهگ
ا نيرتہب انرك لصاح ددم

â
 نواعم اك رئيك موƐ .ےƐ يتكسوƐ نشپ

ا رهگ
â

 يك تحص ناظفح يتاذ يك دارفا گرزب روا ےƐ اتكس
 اناهك اي 2 ںوماك وليرهگ يداينب 2 ماك ےرسود 2 تايرورض
.ےƐ اتكسرك ددم ںيم ےناكپ

/erac-emoh-secivres/moc.yraglaceracemohroines//:sptth

ےƐ ترورض يك ٹروپسنارٹ ےهجم .5

)srepeeK trofmoC(  زرپيك ٹرفمك
ا
â

.ںيہ ےتيد ددم ںيم ترورض يك لمح و لقن يهب يسك وك پ

ا مہ 2 سكعرب ےك يسكيٹ "
â

ا روا ےنيل وك پ
â

 لزنم ينپا وك پ
 ٹرفمك .ںيہ ےترك ماك يهب ہوالع ےك ےنڑوهچ رپ دوصقم



)roines srepeeK trofmoC  زسورس ٹروپسنارٹ رئنيس يك زرپيك
 )secivres noitatropsnart  ا ںيم ںوماك يئك روا

â
ددم يك پ

 ےئليك ٹنمٹنئوپا روا ےنرك ليدبت ےڑپك ہك ےسيج 2ےƐ يترك
ا ںيم ےنوƐ رايت

â
ا 2انرك ددم يك پ

â
ا 2 اناج هتاس ےك پ

â
 ےك پ

ا كت بج 2انيل سٹون ےئل ےك ےنجيهب وك ہناخ لہا
â

 غراف پ
ا كت بت ےتاج وƐ ںيہن

â
ا رهپ روا انہر هتاس ےك پ

â
 رهگ وك پ

 لاهب هكيد ںيم رهگ ارامہ .انرك مہارف ددم ںيم ےناج ےل سپاو
ا يهب ہلمع الاو ےنرك

â
 اگ ےƐر كت بت ںيم رهگ هتاس ےك پ

ا ہك كت بج
â

 ہبنك اي 2 ںيئاج وƐ ہن ٹيس ںيم رهگ سپاو پ
ا درف يئوك الاو ےنرك لاهب هكيد اي درف يئوك اك

â
 هتاس ےك پ

Ɛا اي 2 و
â

ا ےنپا دوخ پ
â

. ںوƐ ےئگ وƐ لباق ےك ےنلاهبنس وك پ
ا رگا

â
 رپ 304-978-0308 2 وت وƐ ترورض يك ددم يك نا وك پ

ںيرك لاك
secivres-erac/yraglac/ac.srepeektrofmoc.www//:sptth
/secivres-noitatropsnart/
 
ٹزنارٹ يرگليك
 لہا ےك ےنرك لصاح رپ تميق مك ساپ سب ہنالاس زرئنيس
 يرگليك روا ےƐ رلاڈ سيلاتنيپ وس كيا سيف ہنالاس .ںيہ
ا مك .ےƐ يترك مہارف يئاسر لمكم كت ٹزنارٹ

â
 گرزب ےلاو يندم

.ںيہ ےتكسوƐ لہا ےك سيف مك
roines/sessap/sessap-seraf/moc.tisnartyraglac.www//:ptth

ssap-ylraey-

 ںيئہاچ ءايشا يك ےنيپ ےناهك ينعي يرسورگ ےهجم.6

srepeeK trofmoC  زرپيك ٹرفمك
ںيرك لاك رپ 304-978-0308 2 ےئل ےك ترورض يك ددم يك نا
secivres-erac/yraglac/ac.srepeektrofmoc.www//:sptth
/secivres-noitatropsnart/

 



tracatsnI ٹراك اٹسنِا 
ا
â

ا .ںيہ ےتكس ارك رويليڈ رپ رهگ يرسارگ ينپا پ
â

ا نئال ن
â

 رڈر
ںيرك لوصو ند يسا ںيہنِا روا ںيرك
/ac.tracatsni.www//:sptth

tramlaW  ٹراملاو
ا
â

ا كِپ اي يرويلڈ يك يرسورگ پ
َ

ا اك  يهب ےئل ےك پ
â

 ےد رڈر
ںيہ ےتكس

mes-go=dipmc?711-N/yrecorg/ne/ac.tramlaw.www//:sptth
enoN_419213694401_03246510101_enon_txet_ne_elgoog_

CRB9j84AiQCK0jC=dilcg&95927149=dic_a_sd&&sd.wa=crslcg&
zaGhAqQGKT9AG09aJgsLOYr8iKXKFlSvFw5nxZmMzfjcTW3uQMAsIRA-

sd.wa=crslcg&Bcw_wLAE77qAaMmWGqect

 ںيہ ےترك شيپ تارايتخا ےك پا كپ زروٹسا يرسورگ ےس تہب
ا اذہل 2

â
 كِپ يرسورگ ينپا يهب ےئوƐ ےهٹيب ںيم يڑاگ ينپا پ

ا روا ںيہ ےتكس رك پا
â

ا نئال ن
â

.ںيہ ےتكس ےد رڈر

I ںيہ يناوچنہپ كت رهگ ںيئاود ينپا ےهجم .7
 يتاج يك شيپ تامدخ يك ليسرت ںيم ںويسيمراف ےس تہب
 ہطبار ےس يسيمراف يماقم ينپا ےئليك تارايتخا ےك ليسرت .ںيہ
.ںيرك



nerdlihC htiw seilimaF  ْےبنك ےلاو ںوچب .ت
ےƐ ترورض يك ددم ںيم تشادہگن يك ںوچب ےهجم .١

 

ماسقا يك لاهب هكيد يك ںوچب
ںيہ رّـسيم مارگورپ فلتخم ےئليك لاهب هكيد يك ںوچب ںيم اٹربلا 

ا  -
â
ا -ٹو

â
 ےلہپ ےس ےنوƐ عورش لوكسا مارگورپ ريئك لوكسا-ف

 يهبك يهبك روا ںيم تاقوا ےك ےناهك ےك رہپود 2 ںيم دعب روا
 ےناج لوكسا مارگورپ ہي .ںيہ ےتلچ وت ںوƐ يهب دنب لوكسا بج
 .ںيہ ےترك مہارف لاهب هكيد وك ںوچب ےلاو
 ريش وج ںيہ مارگورپ ينبم رپ تلوہس مارگورپ رئيك ےڈ  -
 هكيد يك ںوچب ےك رمع يلاو لوكسا يرپ روا ےچب ےٹوهچ 2 راوخ
 ےس حبص زرئيك ےڈ 2 رپ روط ماع .ںيہ ےترك شكشيپ يك لاهب
 .ںيہ ےترك لاهب هكيد يك رهب ند 2 كت ماش رك ےل
 ےك ںوچب ےك رمع يك لوكسا يرپ مارگورپ ےك لوكسا يرپ  -
 هكيد يك ںوچب ںيم ند ےئليك ںوٹنهگ مك ےس سا اي راچ ےئل
 .ںيہ ےترك شك شيپ يك لاهب



emoceb/ac.atrebla.www//:sptth زموƐ ےڈ يلميف ہدش روظنم  -
-xpsa.emoh-yad-ylimaf-devorppa-na ر يجن يك درفƐہاگ شئا 
 لاهب هكيد كيا روا ںيہ ےترك شك شيپ يك تشادہگن ںيم
 لاهب هكيد يك ںوچب مك اي ےهچ تيمس ںوچب ےنپا وك ےلاو ےنرك
 يلميف ہدش روظنم ےچب ےك رمع رƐ .ےƐ يتوƐ تزاجا يك ےنرك
.ںيہ ےتكس ےل ہصح ںيم زموƐ ےڈ
  ںيم ہاگ شئاƐر يجن زمارگورپ رئيك ڈلئاچ يلميف پورگ  -
 ےنرك تشادہگن ود رپ روط ماع .ںيہ ےترك لاهب هكيد يك ںوچب
 ںوچب .ںيہ ےتوƐ ےچب نايمرد ےك سد ےس تاس هتاس ےك ںولاو
 ےل ہصح ےچب ےك رمع رƐ ںيم ںومارگورپ نِا ےك لاهب هكيد يك
 .ںيہ ےتكس
 گول ےلاو ےنرك مہارف تشادہگن يك ںوچب رپ روط يجن  -
 ےك ےبوص ہي .ںيہ ےترك شيپ تامدخ يك لاهب هكيد يك ںوچب
 ےڈ يلميف يئابوص يہ ان روا  ںيہ ںيہن ہتفاي سنسئال ہعيرذ
Ɛےتهكر ںيہن يروظنم يك ےنرك ماك تحت ےك يرگيٹيك مو 
 كيا ےلاو ےنرك مہارف لاهب هكيد رپ روط يجن يك ںوچب  .ںيہ
 ےك نا ںيم نج 2 ںيہ ےتكسرك لاهب هكيد يك ںوچب 6 ںيم تقو
 هكيد يجن يك ںوچب اٹربلا تموكح .ںيہ ںيہن لماش ےچب ےنپا
.يترك ںيہن ينارگن يك ںومارگورپ روا تاماظتنا ےك لاهب

 ےئليك ےنرك شالت ددم ےئليك تشادہگن يك ںوچب ںيم اٹربلا
erac-dlihc-ytilauq-gnidnif/ac.atrebla.www//:sptth ںيهكيد
xpsa.

تناعا يلام ےئل ےك نيدلاو
ا ينايمرد ےس مك رگا

â
 ہجردنم ہچب اك يلميف يسك يلاو يندم

 ڈلئاچ ہو وت ےƐ اتاج ںيم كيا يسك ےس ںيم ںومارگورپ ليذ
:ںيہ ےتكس ےد تساوخرد ےئليك يڈسبس ريئك



 زرٹنس رئيك ےڈ ہتفاي سنسئال  -
ريئك ڈلئاچ يلميف پورگ ہتفاي سنسئال  -
 زموƐ ےڈ يلميف ہدش روظنم  -
ا ہتفاي سنسئال  -

â
ا-ٹöو

â
 زكارم  لوكسا -ف

:ہقيرط اك ےنيد تساوخرد
ا با

â
ا ےعيرذ ےك نوف لئابوم اي 2 ٹلبيٹ 2 رٹويپمك پ

â
 نئال ن

:ںيہ ےتكس ےد تساوخرد
تساوخرد يك يڈسبس رئيك ڈلئاچ
/ac.atrebla.ydisbuseracdlihcylppa//:sptth 

)ledoM petS ydisbuS( لڈام ہلحرم يڈسبس
ا ينادناخ D.2.1 لكش روا D.1.1 لكش يئگ يد ےچين

â
 رپ يندم

ےƐ اترك رƐاظ وك ںوحرش رصحنم



ا روا رئيك ےڈ  - D.1.1 لكش
â
ا ٹو

â
 يك لاهب هكيد لوكسا ف

خرن ہدايز ےس ہدايز ےك ںوتميق
 روا ےٹنهگ +001 ےئل ےك ںوچب لوكسا يرپ / ںوچب ےٹوهچ خرن
 يك يرضاح يك ےٹنهگ +05 ےئل ےك ںوچب ےك رمع يك لوكسا
.ںيہ ےƐر رك يساكع



 زرٹنيس رئيك يلميف پورگ روا زموƐ ےڈ يلميف - D.2.1 لكش
خرن ہدايز ےس ہدايز يك
 روا ےٹنهگ +001 ےئل ےك ںوچب لوكسا يرپ / ںوچب ےٹوهچ خرن
 يك يرضاح يك ےٹنهگ +05 ےئل ےك ںوچب ےك رمع يك لوكسا
.ںيہ ےƐر رك يساكع





:دعب ےك ےنيد تساوخرد

ا رگا  -
â

ا 2 وت ںيہ ےترك اروپ وك طئارش هچك پ
â

 يك پ
ا دعب ےك ےناورك عمج تساوخرد تقو ےترك لمكم صيخشت

â
 پ

ا رگا .يگ ےلم يڈسبس طورشم يك ہام ٢ وك
â

 طورشم پ
ا 2 وت ےترتا ںيہن اروپ رپ طئارش يك تيلوبق

â
 تساوخرد يك پ

ا دعب ےك ےنوƐ روظنم
â

.يگ ےئاج لم يڈسبس وك پ
ا 2 ےئوƐ ےتوƐ رصحنم رپ تاليصفت يك تساوخرد  -

â
 وك پ

 مہارف تازيواتسد يفاضا ےئل ےك ےنرك لمكم تساوخرد ينپا
ا مہ .ےƐ يتكسوƐ ترورض يك ےنرك

â
 ےگ ںيرك علطم وك پ

 يك تازيواتسد ےس نوك رپ ماتتخِا ےك لمع ےك صيخشت ہك
 .ےƐ ترورض
-  Ɛا يڈسبس ر

â
 ےك ےنوƐ لوصوم تساوخرد لمكم يك پ

ا ےك ےنيہم
â

ا .ےƐ يتوƐ عورش ںيم زاغ
â

 هكيد يك ےچب ےنپا پ
 .ںيہ ےتكس ےد تساوخرد لبق ہام كيا ےس ےنوƐ عورش لاهب
ا رگا 2 رپ روط ےك لاثم

â
 يك لاهب هكيد يك ےچب ےك پ

ا 2 وت ےƐ ربمتس مكي خيرات يك تاعورش
â

 وك تسگا مكي پ
 .ںيہ ےتكس ےد تساوخرد يئادتبا
 
:ںيتساوخرد ہدش روظنم
ا 2 وت ےئاج وƐ روظنم تساوخرد ےئل ےك يڈسبس رگا

â
 وك پ

 روا عورش يك يڈسبس ںيم سج اگوƐ لوصوم طخ كيا
ا روا يگوƐ يہدناشن يك خيرات يماتتخا

ُ
 يہدناشن يك مقر س

ا  وج يگ وƐ يهب
â

ا مارگورپ اك لاهب هكيد يك ےچب ےك پ
â

 پ
.اگ ےرك لوصو ےس فرط يك
 



:تازيواتسد نواعم
ا رگا

â
 تازيواتسد نواعم ہبولطم تقو ےتيد تساوخرد ےن پ

ا 2 وت ےهت ےئك ںيہن شيپ
â

 ےك ےنارك عمج تازيواتسد ہو وك پ
 ود ےئل

 راب كيا .يگ ےئاج يد تدم يك يروظنم طورشم يك ہام
 2 وت ںيئاجوƐ روظنم روا لوصوم تازيواتسد يرورض مامت بج
 رگا .ےƐ يتكساج يد ےئل ےك ہام ٢١ ہدايز ےس ہدايز يڈسبس
 ںيئگ يئاورك ںيہن عمج ردنا ےك تدم ہررقم تازيواتسد مامت
ا وت

â
 ںوƐ راد ہمذ ےئل ےك يسپاو يك زڈنف ہدش ادا دوخ ذا پ

.ےگ
 
:ںيتوƐ ںيہن روظنم وج ںيتساوخرد ہو
ا رگا

â
ا 2 وت يئوƐ ںيہن روظنم تساوخرد يك پ

â
 كيا وك پ

 ہن روظنم تساوخرد يك يڈسبس ںيم سج اگوƐ لوصوم طخ
Ɛوجو يك ےنوƐيئگ يك نايب تا Ɛا .يگ ںو

â
 يك ےلصيف پ

مراف تساوخرد ہزئاج يماظتنا ردنا ردنا ےك ند 03 ےس خيرات
 )mrof tseuqeR weiveR evitartsinimdA ( ےك رك عمج 
fdp.0522VEDC/mroF/ac.ba.vog.smrof.rfc//:sptth
 ےتكسارك عمج تساوخرد يك يناثرظن رپ ےلصيف ےك يڈسبس
.ںيہ
 
 هچوپ يمومع ںيم ےراب ےك يڈسبس يك لاهب هكيد يك ںوچب
:ںيرك ہطبار ےئل ےك هچك
 ertneC tcatnoC stroppuS atreblA  
 ےس ريپ( كت ےجب 00:8 ماش ےس ےجب 03:7 حبص :تاقوا

)دنب رپ تاليطعت ينوناق 2ےƐ الهك وك ہعمج



)ںيم نٹنومڈيا( 087-446-2999 :نوف
1-778-446-2999 :يرف لوٹ 

 يڈسبس يئابوص روا تازيواتسد نواعم 2 مراف ہدش لمكم ےنپا
ا
â
:ںيرك لامعتسِا ہتپ ہي ےئليك ےنهچوپ يهب هچك ےس سف
087-224-2965 :سكيف 
 ac.ba.vog@ydisbusdlihc.ssc :ليم يا
 :ہتپ
         ydisbuS eraC dlihC 
    M noitatS ,1461 xoB OP                 
9N2 J5T ,atreblA ,notnomdE                 

atrebla-ni-erac-dlihc-tuoba/ac.atrebla.www//:sptth
 0-cot#xpsa.
xpsa.ydisbus-erac-dlihc/ac.atrebla.www//:sptth

?ےƐ ہگج ظوفحم ےئل ےك ےچب ےريم لوكسا ايك .٢

 تحت ےك لاس يميلعت ١٢/٠٢٠٢ بج ءابلط ےك رهب اٹربلا
ا سپاو ںيم سالك

â
:ےئ

 تحص  نارود ےك ںوسالك سيفن ِسفنب ينعي سالك-نِا
 هتاس ےك ےبوصنم ےك ےفاضا ںيم تامادقا ےك تظافح روا
ںيہ ےئگ ےلوهك لوكسا

:تامادقا ےك تحص ںيم ںولوكسا
 )لاس يميلعت 0202-12( ہبوصنم اك ےنلهك ہرابود لوكسا



 تظافح  يك ےلمع روا ںوملع بلاط وك ںيدلاو روا  ںولوكسا
 مہارف عقوم اك ےنرك رايت ےئل ےك  ميلعت ےئوƐ ےتهكر مدقم وك
snoitacilbup/ac.atrebla.nepo//:sptth/0202-12 . ےƐ اترك
nalp-yrtne-er-loohcs-

 يك تحص روا تحص ناظفح 2 كسام ںيم ےبوصنم سا
 2 تاناحتما امولپڈ 2 لمح و لقن 2 ميلعت يك ءابلط 2 تايرورض
 تنواعم يتايسفن ےئل ےك ےلمع روا ءابلط روا تحص ينہذ روا

ا ددعتم تيمس
â
.ےƐ يئگ يك يئامنہر يك روما لنشيرپ

ہمانلاوس گننيركسا دوخ
 ںيم ترامع يك لوكسا وك ےلمع ےك لوكسا روا ءابلط 2 نيدلاو
 ہزئاج اك ےمانلاوس ےك گننيركسا دوخ زور رƐ ےلہپ ےس ےناج
ا ںيم لوكسا .ےئہاچ انيل

â
 يهب وك ںوگول ےرسود ےلاو ےن

 انرك لامعتسا ےئل ےك ےنرك نيعت اك تاب سا ہمان لاوس ہي
ا ہك ےئہاچ

â
. ںيہن اي ںيہ ےتكسوƐ لخاد ںيم لوكسا ہو اي

)فيا يڈ يپ( ہمانلاوس گننيركسا دوخ
cde/stnemucod/stessa/ac.atrebla.www//:sptth يزيرگنا
 fdp.hsilgne-erianoitseuq-gnineercs-91-divoc-
cde/stnemucod/stessa/ac.atrebla.www//:sptth يسيسنارف
-fdp.hcnerf-erianoitseuq-gnineercs-91-divoc يبرع | 
stnemucod/stessa/ac.atrebla.www//:sptth ينيچ يتياور
lanoitidart-erianoitseuq-gnineercs-91-divoc-cde/
-fdp.esenihc 
ا
â

cde/stnemucod/stessa/ac.atrebla.www//:sptth ينيچ ناس
esenihc-deifilpmis-erianoitseuq-gnineercs-91-divoc-
.fdp
cde/stnemucod/stessa/ac.atrebla.www//:sptth يباجنپ 
fdp.ibajnup-erianoitseuq-gnineercs-91-divoc-



cde/stnemucod/stessa/ac.atrebla.www//:sptth يدنہ
-fdp.idnih-erianoitseuq-gnineercs-91-divoc يوناپسہ | 
cde/stnemucod/stessa/ac.atrebla.www//:sptth گلاگت
-fdp.golagat-erianoitseuq-gnineercs-91-divoc
divoc-cde/stnemucod/stessa/ac.atrebla.www//:sptth ودرا
-fdp.udru-erianoitseuq-gnineercs-91
cde/stnemucod/stessa/ac.atrebla.www//:sptth يمانتيو
fdp.esemanteiv-erianoitseuq-gnineercs-91-divoc-

دارفا لماح ےك فيلكت /تلاح يبط
 كسِر اي تالاح يبط يداينب اي يراميب دوجوم ےس ےلہپ
 تحص وك نيدلاو ےك ابلط لماح ےك )srotcaf ksir( لماوع
 ےراب ےك يسپاو ںيم لوكسا روا ےنرك روغ رپ تارطخ ےك
 انرك عوجر ےس جلاعم ےك ےچب ےنپا ےئليك ےنرك ہلصيف ںيم
 ےئليك ےنرك وگتفگ رپ تنواعم روا تارايتخا بايتسد .ےئہاچ
.اگ ےرك ہطبار ےس لوكسا ےك ےچب ےنپا

ا سپاو لوكسا دعب ےك يراميب
â
ان

 سناس 2 يسناهك 2 راخب( تامالع وك سج ملع بلاط كيا
 اي ےس ہجو يك )يبارخ يك ےلگ اي  انہب كان 2 تلق يك
 ہو وت ےƐ اتڑپ انوƐ گلهت گلا ےس ہجو يك ےنوƐ ٩١ ڈووك
 ےك ےناج رزگ ند 01 مك زا مك ےس ےنوƐ عورش تامالع
 ےصرع  ےبمل يهب وج 2ںيئاج وƐ متخ تامالع بج اي دعب
  .ےƐ اتكساج سپاو لوكسا  وت 2وƐ كت
 گلهت گلا ےس ہجو يك تامالع وك ملع بلاط يسك رگا
Ɛاتڑپ انو Ɛاتكس اج سپاو لوكسا ہو وت ے Ɛا رگا ے

ُ
 اك س

ا يفنم ٹسيٹ اك ٩١ ڈووك
â
 ٩١ ڈووك ہو ہك كت بج 2 وƐ اي

.وƐ ايگ ايك ںيہن تخانش رپ روط ےك ےطبار يبيرق ےك



 ےƐ فيلكت يبط يسيا يئوك ےس ےلہپ ںيہنج ملع بلاط ہو
ںيہ يتلم ےس ٩١ ڈووك تمالع يك سج
ا راب يلہپ رگا

â
 ےƐ يتوƐ تمالع يسيا يئوك وك ےچب ےك پ

 يبط دوجوم ےس ےلہپ يسك اي ےس  ہجو يك ٩١ ڈووك وج
 ےس ہجو يك )يسناهك قلعتم ےس ہمد ےسيج( تلاح
Ɛيتكسو Ɛہي رتہب وت 2 ے Ɛںيم رهگ وك ےچب ےنپا ہك ے 
ا روا ںيهكر

ُ
.ںيئاورك چناج يك ٩١ ڈووك يك س

ا ےلہپ ےس ےناج سپاو لوكسا 
â

 ےك ٩١ ڈووك يك ےچب ےك پ
 ےكساج يك قيدصت يك تاب سا ہكات ےئہاچ ينوƐ چناج ےئل
 سا .ےƐ ںيہن ےس ہجو يك DIVoC-91 تمالع ہي ہك
ا وك تمالع

â
 اهجمس ہصح اك تحص يداينب يك ےچب ےك پ

ا روا .اگ ےئاج
â

 ےƐ اتكس اج لوكسا كت تقو سا ہچب اك پ
ا ںيہن يليدبت يئوك ںيم تمالع سِا كت بج

â
ا روا يت

ُ
 س

. يتوƐ ںيہن اديپ تمالع يئن يئوك ںيم

ا سيك اك ٩١ ڈووك يئوك ںيم لوكسا رگا
â
ےƐ ايگ 

:رگا اگ ےئاج ايك علطم وك نيدلاو مامت
 يك سيك DIVOC-91 ہدش قيدصت كيا ںيم لوكسا  -
 ےك ےنليهپ يراميب سيك ہو ہكبج ےƐ يتاج يك يہدناشن
اهت دوجوم ںيم لوكسا ںيم ےئنارود
ا ںيم لوكسا  -

â
 وƐ ايگ ايك نالعا اك ءابو ينعي كيرب ٹئو

ا رگا
â

 ہشقن اك تيثيح يك ںولوكسا قلعتم ےس DIVOC-91 پ
 DIVOC-91 ںيم ںولوكسا K-21 ےك اٹربلا وت ںيرك ہضحالم
 سا اي ٢ ںيم لوكسا رگا .ںيہ ےتكس هكيد تيثيح ہدوجوم يك
 يك ند 41( ںيئاج وƐ سيك  ڈووك ہدش قيدصت ہدايز ےس



 اي قحال  ںيم لوكسا يراميب رگا ركصاخ روا ردنا ےك تدم
.يگ ےئاج يك يہدناشن يك سِا رپ ہشقن وت )وƐ يئوƐ لقتنم

 ےا 2 وت ےƐ سيك تبثم ہدش قيدصت ںيم لوكسا يسك رگا
 ماك ہي يہ دلج هتاس ےك ماكح لوكسا هتليہ كلبپ سيا چيا

:يگ ےرك
 رƐاظ بك تامالع ہك يگ ےرك تخانش يك تاب سِا  -
Ɛںيئو 
ا روا تخانش يك دارفا ےسيا  -

ُ
 اك نج يگ ےرك ہطبار ےس ن

ا ہبرجت تبثم٩۱  ڈووك
â
 ہطبار يبيرق هتاس ےك صخش ےلاو ےن

 .يگ ےئاتب ںيم ےراب ےك تايرورض يك ہنيطنرق ںيہنا روا اهت

 اي ںيہ ےتہر هتاس ےك صخش ےسيا يسك وك وج گول ہو
ا تبثم  ہبرجت اك ٩١ ڈووك اك سج ںيہ ںيم ےطبار يبيرق

â
 اي

Ɛا وت 2و
ُ
 / ےنهكر گلهت گلا وك دوخ كت ند 41 ںيہن

.ےƐ ترورض يك هدورگنس
 وك ںوطبار يبيرق فرص ےك سيك ہدش قيدصت ےك٩۱ ڈووك
 ںوطبار ےك ںوطبار يبيرق .ےƐ ترورض يك ےنرك نيطنرق يہ
 .ےƐ ںيہن ترورض يك ےنرك نيطنرق وك

Ɛہي ےئليك لوكسا ر Ɛںيہ تاياد:
 ےƐ يتاجوƐ قيدصت يك سيك ڈووك يسك ںيم لوكسا رگا  -
 ںيرك علطم وك نيدلاو روا ےلمع وت
 ےنرك لصاح ميلعت رك ہر رپ رهگ وك ےلمع روا ءابلط ےسيا  -
 اي ےنرك گلهت گلا وك نج ںيرك تنواعم ںيم ےنرك ماك اي
 وƐ ترورض يك هدورگنس
 ںيہ سيك ےسيا ہدايز ےس سا اي 2 ںيم لوكسا يسك رگا  -



 ےهت دوجوم ںيم لوكسا نارود ےك تدم يك ےنليهپ يراميب وج
ا ےئوƐ ےتوƐ ںيم لوكسا اي /روا

ُ
 اوƐ فاشكنا اك DIVOC-91 ںيہن

 اهت
 اگ ےئاج ايك روغ رپ ےناج ليهپ ابو ںيم لوكسا  -
ا لكيڈيم ےك سيا چيا ےا  -

â
 شئامن روا öواليهپ سا  زرسيف

 اگوƐ نيعت اك تاب سا ےس سج ےگ ںيل ہزئاج اك ےرطخ ےك
ا ہك

â
 روا ءابلط ےك ںوقالع روا تاجرد ددعتم ےس سا اي

 قيدصت يسك وج گول ہو فرص اي 2 ںيہ ےئوƐ رثاتم  ہلمع
 ںيم ےلسلس سِا روا 2 ےهت ںيم ںوطبار يبيرق ےك سيك ہدش
.ےگ ںيرك مہارف تاشرافس صوصخم
 انوƐ دنب دوخب دوخ اك لوكسا ےس ےنليهپ ےك ءابو  -
 ںيہن يمزال

0202-yrtne-er-loohcs-21-ot-k/ac.atrebla.www//:sptth
xpsa.raey-loohcs-12-

 ےهجم روا ےƐ راميب ہچب اريم ہك ےƐ اتگل ےهجم .٣
I ?ںورك ايك ںيم ہك ےƐ ںيہن مولعم

 :ےƐ اترك رƐاظ تامالع ہچب يئوك رگا  -
 روا ہبولطم وت ےƐ اترك رƐاظ تامالع ملع بلاط يئوك رگا
 ےئگ ےئيد ےچين ےئل ےك ےنرك شالت تامادقا ہدرك زيوجت
.ںيرك لامعتسا اك )D.1.3 لكش( ٹراچ
 ہبرجت تبثم ےئل ےك DIVoC-91 اك ملع بلاط يسك رگا  -
ا
â
 انهكر گلهت گلا ےئل ےك ند 01 مك زا مك ےسا وت ےƐ ات
ا  ےئل ےك تامولعم يليصفت ديزم .ےئہاچ

â
 يك نشيلوسي

 .ںيهكيد )stnemeriuqer noitalosI( تايرورض
xpsa.noitalosi/ac.atrebla.www//:sptth



ا ےئوƐ ےتوƐ ںيم لوكسا تامالع رگا -
â
ںيئ

ا
ُ

 كسام لكيڈيم نان ہو ہك اگ ےئاج اہك ےس ملع بلاط س
 ےس ںورسود اي اگ ےئاج اهكر ںيم ےرمك گلا ےسا روا ںينہپ
.ےئاج اهكر رود  رٹيم 2 مك زا مك
 ايك ہطبار ےس نيدلاو ےئل ےك ےنيل وك ےچب رپ روط يروف
ا ہك ںيئانب ينيقي( اگ ےئاج

â
 نيرت ہزات ںيم لوكسا ےك پ

.)ےƐ دوجوم تامولعم يك ہطبار

0202-yrtne-er-loohcs-21-ot-k/ac.atrebla.www//:sptth 
xpsa.raey-loohcs-12-

 



1.3.D erugiF



 اي ےئہاچ انجيهب لوكسا وك ےچب ےنپا ےهجم ايك .4
I ?ںيہن
 لوكسا رك لم هتاس ےك ںوراد تكارش يئابوص سيا چيا ےا 
.ےƐ اƐر رك ماك   ےئل ےك يسپاو دنم تحص روا ظوفحم ںيم
:لئاسو ےئل ےك ہناخ لہا روا نيدلاو
ا رگا  -

â
 هكر يراج اناج لوكسا ہو وت ےƐ كيهٹ ہچب اك پ

ا ہك كت بج 2 ےƐ اتكس
â

 ےس فرط يك سيا چيا ےا وك پ
 ہدش قيدصت ےك ٩١ ڈووك ہو ہك ےƐ اتاج ايك ںيہن علطم
 يسيج ولف اي 91 ڈيووك اي ےƐ ںيم ےطبار يبيرق ےس سيك
 .ےƐ ےƐررك انماس اك تامالع
 سيك ہدش قيدصت يئوك اك ٩١ ڈووك ںيم لوكسا رگا  -
ا وت ےƐ دوجوم

â
ا لوكسا اك ےچب ےك پ

â
 تيچ تاب هتاس ےك پ

 ںوطبار يبيرق رك لم هتاس ےك لوكسا سيا چيا ےا .اگ ےرك
 ےنرك علطم وك نيدلاو ےك ںوچب ےسيا روا ےنرك يہدناشن يك
 تامالع يك٩۱ ڈووك ںيم ےچب ےنپا .اگ ےرك ماك ےئل ےك
 ےسا وت ےƐ ںيہن كيهٹ تعيبط يك نا رگا روا ںيهكر رظنرپ
.ےƐ يرورض انهكر رهگ

ا رگا  -
â

 ںيہ تالاوس قلعتم ےس تحص يك ےچب ےنپا ےك پ
  .ںيرك لاك رپ 118 كنل هتليہ وت
ا رگا  -

â
 اي 2 تامادقا صوصخم ےك تحص ںيم لوكسا ےك پ

 تالاوس ںيم ےراب ےك ےبوصنم ےك ےلخاد ہرابود ںيم لوكسا
 تاب ےس مظتنم ےك لوكسا اي ہذتاسا ےك ےچب ےنپا وت ںيہ
ہمانلاوس يمومع :ےئل ےك تاباوج ےك ںولاوس ماع .ںيرك

hipp/ofni/stessa/ac.secivreshtlaehatrebla.www//:sptth
fdp.qaf-91-divoc-loohcs-kcab-hcs-91-divoc-hipp-fi/



ا مك . ٹ
â

 روا رابوراك ےٹوهچ 2 نادناخ ےلاو يندم
 .تمزالم دوخ
1 .ےƐ ترورض يك ددم يلام ےهجم .١
:دادما يلام يماگنہ
ا رگا

â
 انرك انماس اك لاحتروص يلام يماگنہ عقوتم ريغ وك پ

ا 2 وت ےƐ اتڑپ
â

 ےد تساوخرد ےئل ےك ددم يلام يماگنہ پ
.ںيہ ےتكس

ا
â

:بج ےƐ يتكس لم ددم وك پ
ا وج لاحتروص يسيا يئوك  -

â
 عقوتم ريغ رƐاب ےس وباق ےك پ

 اك تحص ےس سج 2 ےƐ يتوƐ اديپ ےس ہجو يك تالاح
 2 ےƐ ہرطخ ديدش
روا
ا -

â
 ںيہن لصاح يئاسر كت لئاسو ےرسود نارود سِا  پ

 اك كيچ ٹفينيب ٹروپس مكنا اي ہاوخنت يلگا ينپا اي ےتكسرك
 .ںيہ ےتكسرك ںيہن راظتنا
 
?ےƐ ايك ہطاحا اك سِا
 :ےƐ اتكساج ايك ہطاحا اك ںوتگال نِا ںيم سنöوالا سا
اناهك -
. سابل -
لاهب هكيد يك ںوچب -
لمح و لقن -
ٹزوپيڈ عمج رپ ےنوƐ ناصقن يئوك -
 شئاƐر يضراع -
ا رگا :تاج اياقب ےك تيدافا -

â
 ںيم تاج اياقب يٹليٹوي وك پ



ا وت وƐ ترورض يك ددم راب ہدايز ےس كيا
â

 يك مقر سا وك پ
 .يگوƐ ينرك يگيئادا
)stnemyap noitcive( :يگيئادا يك يلخد ےب -
ا رگا 

â
 ددم ںيم يگيئادا يك يلخد ےب راب ہدايز ےس كيا وك پ

ا وت وƐ ترورض يك
â

 .يگوƐ يمزال يسپاو يك مقر سا رپ پ

 ںوترورض يماگنہ رپ ود ہحفص ےك ےصالخ ےك دئاوف يلام
 .ںيہ عئاش رپ كنِل سِا ںيحرش يك سنöوالا ںيم
yrammuS stifeneB laicnaniF
fdp.3340PME/mroF/ac.ba.vog.smrof.rfc//:sptth

 يك نا نكيل 2 ےƐ اتكساج ايك ہطاحا اك نج تاجارخا ےسيا
.ےƐ يمزال يسپاو
 تمرم يك رهگ يرورض -
ا يرورض -

â
تمرم يك تال

 توبث اك ترورض -

ا
â

:ےسيج ےƐ مزال انرك مہارف توبث اك ترورض وك پ
 سٹون اك يلخد ےب اي نايب اياقب -
 نايب اي لب يٹيليٹوي ےئل ےك تاج اياقب يٹليٹوي -
 انرك ايہم توبث اك تاب سا ےس ہعيرذ دامتعا لباق يسك -
 ےس رئاف ہمكحم ہك ےسيج 2 ےƐ ماك يرورض كيا ہي ہك
 سٹون اك گنرئاو ظوفحم ريغ
 
:تيلہا
ا
â

 ےتكس ےد تساوخرد ےئل ےك سنöوالا زڈيِن يسنجرميا پ
:رگا ںيہ



ا -
â

ںيہ ٹنئالك ٹروپس مكنا ہدوجوم پ
ا -

â
ا روا ںيہ نٹربلا كيا پ

â
ا نكيل 2 ںيہ ےƐررك لصاح يندم

â
 پ

  تدم ليلق 2 يتقو سا ہك ےƐ ںيہن مقر ينتا ساپ ےك
 ےس ےنيہم كيا وج ںيكسرك ہطاحا اك لاحتروص يماگنہ يك
.وƐ يلچ ںيہن كت ےصرع ہدايز
ا -

â
 وك تايرورض يك ےنوƐ لہا يك مارگورپ ٹروپس مكنا پ

 ںيہ ےترك اروپ

:ہقيرط اك ےنيد تساوخرد

تامولعم ماع
:ںيرك لاك رپ رٹنيس ہطبار ٹروپس اٹربلا - دئاوف ٹروپس مكنا
 ےس ريپ( كت ےجب 00:8 ماش ےس ےجب 03:7 حبص :تاقوا

)دنب رپ تاليطعت ينوناق 2 وك ہعمج
1-778-446-2999 :يرف لوٹ
 ac.ba.vog@ccsa.ssc :ليم يا

 ہطبار ےس ركرو ٹروپس مكنا ےنپا .ٹنئالك ٹروپس مكنا
ںيرك
 2 وت وƐ رƐاب ےس تاقوا ےك لومعم لاح تروص يماگنہ رگا -
ا
â

 لوٹ رپ 1-668-446-5315 وك رٹنيس ہطبار ےٹنهگ 42 پ
 وج ںيهكيد ےچين ےئل ےك ءايشا نا .ںيہ ےتكسرك لاك يرف
 يك يراج ہعيرذ ےك رٹنيس ہطبار ٹروپس مكنا ےٹنهگ 42
 .ںيہ يتكساج
 
 ہطبار ٹروپس مكنا ےٹنهگ 42 يك نج ںيہ ےسيا  دئاوف هچك
 تاليصفت ںيم ليذ - ےƐ اتكسرك ددم ےعيرذ ےك نوف رٹنيس



.ںيهكيد
 
ا رگا

â
 انماس اك ترورض يماگنہ يسك يك ليذ ہجردنم وك پ

Ɛے.
اناهك -
جالع -
سابل -
ہاگ ہانپ يضراع -
جالع اك ںوتناد رپ ںوداينب يماگنہ -
 ںيرك لاك رپ رٹنيس ہطبار ٹروپس مكنا يسنجرميا ےٹنهگ 42
:)ےٹنهگ سيبوچ روا ند تاس ےك ےتفہ بايتسد(
 1-668-446-5315 :يرف لوٹ
 تاب ےس سٹروپَـس اٹربلا( 1-008-232-5127 :يرف لوٹ
)ےيہك وك ےنرك
 087-224-1869 :سكيف
 1-3 ںيم تاباوج( ac.ba.vog@ccsi.sh :ليم يا

? )ںيہ ےتكس گل ند يرابوراك

رٹنيس ہطبار ٹروپس مكنا
ا با ےئل ےك ےنرك لصاح دئاوف ےك ےناهك رپ روط يماگنہ

â
 پ

  ےعيرذ ےك  )refsnarT-e caretnI( رفسنارٹ يا كيارٹنا
ا ںيم رٹنيس ٹكيٹناك ٹروپس مكنا

â
 ےد تساوخرد نئال ن

ا بج راب كيا .ںيہ ےتكس
â

 ںيدرك مہارف تامولعم ہبولطم پ
ا 2 وت ےگ

â
ا ےس پ

â
 مكنا  ےئليك قيدصت يك تيلہا يك پ

.اگ ےئاج اہك اك ےنرك نوف وك رٹنيس ٹكيٹناك ٹروپس
 
ا
â

 يئام ےئل ےك ےنرك عورش وك لمع ےك تساوخرد نئال ن



)stifeneB ycnegremE atreblA yM( دئاوف يسنجرميا اٹربليا
.ںيد تساوخرد رپ

laicnanif-ycnegreme/ac.atrebla.www//:sptth
xpsa.ecnatsissa-

ا
â
ددم ںيم يندم
ا ٹروپس مكنا

â
ا روا پ

â
 يداينب ےك يگدنز يك ہبنك ےك پ

ا ںيم تايرورض رگيد روا تاجارخا
â

 .ےƐ يتكسرك ددم يك پ
ا
â

ا ہك ےƐ رصحنم رپ لاحتروص روا تايرورض يك پ
â

 اٹربلا پ
 ےك ےنرك لصاح ددم ہعيرذ ےك مارگورپ ٹروپس مكنا ےك
. ںيہن اي ںيہ ےتكسوƐ لہا
 
 مكنا ےنپا ےئليك تالاوس مامت قلعتم ےس ٹروپس مكنا

.ںيرك ہطبار ےس ركرو ٹروپس
ا رگا

â
 2 وت ےئاج اچنہپ ےسيك كت نكراك ےنپا ےتناج ںيہن پ

 سِا ےس رٹنيس سكرو اٹربلا اي سٹروپس اٹربلا يماقم ےنپا
.ںيرك ہطبار رپ كنِل

ertneC skroW atreblA ro stroppuS atreblA 
xpsa.stroppus-atrebla/ac.atrebla.www//:sptth
 
 رٹنيس ہطبار سٹروپَـس اٹربلا
 ےس )ertneC tcatnoC stroppuS atreblA niam( اٹربلا يزكرم
:ےئل ےك ےنرك ہطبار
 وك ہعمج ےس ريپ( كت ےجب 8 ماش ےس 03:7 حبص :تاقوا

)دنب رپ  تاليطعت ينوناق 2 الهك
 1-778-446-2999 :يرف لوٹ
 ac.ba.vog@ccsa.ssc :ليم يا

 رٹنيس ہطبار ٹروپس مكنا يسنجرميا ےٹنهگ42



 ںوترورض يداينب ےسيج ٹروپسنارٹ روا سابل 2 اناهك 2 ہانپ
 laicnanif ycnegreme ددم يلام يماگنہ ےئل ےك ددم ںيم
ecnatsissa ںيئاج رپ كنل سِا ےئليك ےنرك لصاح.
ecnatsissa-laicnanif-ycnegreme/ac.atrebla.www//:sptth
xpsa.
- 7/42 :تاقوا
 1-668-446-5315 :يرف لوٹ
 087-224-1869 :سكيف
 ac.ba.vog@ccsi.ssc :ليم يا

ا
â

 يك ےبنك روا تيحالص يك ےنرك ماك 2 تايرورض يك پ
ا 2 قباطم ےك  دادعت

â
 لم مقر ےئل ےك تايرورض نا وك پ

:ےƐ يتكس
 شئاƐر روا سابل 2 اناهك ےسيج تاجارخا يداينب -
 لاهب هكيد يك ںوچب -
5584/SI/enilnoWA/ac.atrebla.secivresnamuh.www//:ptth
lmth.
 اذغ يصوصخ -
4784/SI/enilnoWA/ac.atrebla.secivresnamuh.www//:ptth
lmth.
 سيف نشكنك يٹيليٹوي -
ycnegreme/snoitacilbup/ac.atrebla.nepo//:sptth
ytilitu-gnicaf-snatrebla-rof-ecnatsissa-
teehs-tcaf-noitcennocsid-
 تاجارخا قلعتم ےس ماك -
6684/SI/enilnoWA/ac.atrebla.secivresnamuh.www//:ptth
lmth.
 لاحتروص يماگنہ عقوتم ريغ -
ecnatsissa-laicnanif-ycnegreme/ac.atrebla.www//:sptth
xpsa.



 تاجارخا ےك ےنچب ےس ددشت ينادناخ -
evael-stsoc-ecneloiv-ylimaf/ac.atrebla.www//:sptth
xpsa.
 تاجارخا ےك لوكسا ےئل ےك ںوچب -
2784/SI/enilnoWA/ac.atrebla.secivresnamuh.www//:ptth
lmth.

 ےئليك ےنرك لصاح تايليصفت ہدايز يك دئاوف ٹروپس مكنا 
 )laicnaniFہصالخ اك دئاوف يلام  -ںيئ اج رپ كنِل سِا
 yrammuS stifeneB(
fdp.3340PME/mroF/ac.ba.vog.smrof.rfc//:sptth 

 ےتلم يهب دئاوف ےك تحص وك ناگدننك لوصو ٹروپس مكنا
.ںيہ
 تامدخ يك راگزور -
xpsa.secivres-tnemyolpme/ac.atrebla.www//:sptth

ددم ںيم ےنرك لصاح ٹروپَـس ڈلئاچ -
troppus-dlihc-gniviecer-pleh/ac.atrebla.www//:sptth
xpsa.

ا هتاس هتاس ےك ےنرك ماك
â
 انرك لصاح تيامح يك يندم

 روا تنواعم ںيم ےنرك ماك يك ناگدننك لوصو ٹروپس مكنا
ا  .ےƐ يتاج يك يئازفا ہلصوح

â
 ساپ ےنپا ترجا رت مامت ينپا پ

ا روا  ںيہ ےتهكر
â

 ےتاگل باسح اك دئاوف ٹروپس مكنا ےك پ
ا تقو

â
ا يك پ

â
 اهكر رظندم وك ےصح هچك فرص ےك يندم

.ےƐ اتاج
 



:ںيرك ہطبار
 مكنا ےنپا ےئليك تالاوس مامت قلعتم ےس ٹروپس مكنا

.ںيرك ہطبار ےس ركرو ٹروپس
ا رگا

â
 ےنپا 2 وت ںيہ ےتناج ںيہن انچنوہپ كت نكراك ےنپا پ

.ںيرك ہطبار ےس رٹنيس سكرو اٹربلا اي سٹروپس اٹربلا يماقم
ا رگا

â
 2 وت ےئاج اچنہپ ےسيك كت نكراك ےنپا ےتناج ںيہن پ

 سِا ےس رٹنيس سكرو اٹربلا اي سٹروپس اٹربلا يماقم ےنپا
.ںيرك ہطبار رپ كنِل
ertneC skroW atreblA ro stroppuS atreblA 
xpsa.stroppus-atrebla/ac.atrebla.www//:sptth

 رٹنيس ہطبار سٹروپَـس اٹربلا
 ےس )ertneC tcatnoC stroppuS atreblA niam( اٹربلا يزكرم
:ےئل ےك ےنرك ہطبار
 وك ہعمج ےس ريپ( كت ےجب 8 ماش ےس 03:7 حبص :تاقوا

)دنب رپ  تاليطعت ينوناق 2 الهك
 1-778-446-2999 :يرف لوٹ
 ac.ba.vog@ccsa.ssc :ليم يا

 رٹنيس ہطبار ٹروپس مكنا يسنجرميا ےٹنهگ42
 ںوترورض يداينب ےسيج ٹروپسنارٹ روا سابل 2 اناهك 2 ہانپ
 laicnanif ycnegreme ددم يلام يماگنہ ےئل ےك ددم ںيم
ecnatsissa ںيئاج رپ كنل سِا ےئليك ےنرك لصاح.
ecnatsissa-laicnanif-ycnegreme/ac.atrebla.www//:sptth
xpsa.
- 7/42 :تاقوا
 1-668-446-5315 :يرف لوٹ
 087-224-1869 :سكيف



 ac.ba.vog@ccsi.ssc :ليم يا
 
تيلہا
ا وج ںيہ لماوع ےس تہب ےسيا

â
ا يك پ

â
 لصاح ددم ںيم يندم

ا رگا .ںيہ ےترك رثاتم وك تيلہا يك
â

ا اروپ رپ رايعم نا پ
ُ
 ےترت

ا 2 وت ںيہ
â

 .ںيہ ےتكس ےد تساوخرد ےئل ےك ٹروپس مكنا پ
.ںيہ ےتگل ےتفہ 2 رپ روط ماع ںيم لمع سا

شئاƐر روا رمع
ا ہك ےƐ مزال

â
:پ

ںوƐ ےتہر ںيم اٹربلا -
 ںوƐ ےك رمع يك لاس 81 مك زا مك -
 رجاہم اي رجاہم 2 يشئاƐر لقتسم 2 يرہش ےك اڈينيك -
 ںوƐ راديوعد

يلام
ا ہك ےƐ مزال

â
:پ

 ںيہر رصاق ےس ےنرك يگيئادا يك تايرورض يداينب ينپا -
ا -

â
ا يسيا ساپ ےك پ

â
 وج ںوƐ ہن ےثاثا اي يندم

ك يف $ 00025
َ

ا س
â

ا ر
â

         ںيم ںويڑاگ روا زيپ سيا ر
ںوƐ ہدايز ےس يٹيوكيا $ 000201  
ا -

â
ا يك پ

â
 ےنوƐ لصاح ےس دئاوف يداينب ٹروپس مكنا يندم

ا يلاو
â

 وƐ مك ےس يندم
 ےس دح يك ہثاثا عئام وج وƐ ہن تچب اي مقر دقن ينتِا -
 ےس ہدئاف يداينب ٹروپس مكنا دح يك ہثاثا عئام( وƐ ہدايز
ا
â
ا يلاو ےن

â
 )يواسم ےك انگ نيت ےك يندم

ا -
â

 ےك ےنيد تساوخرد ےئل ےك ںومارگورپ ےرسود ےك يندم



ا وج ںوƐ رايت ےئل
â

 ںيہ ےتكسوƐ لہا ےك ےنرك لوصو پ
- )سنروشنا تمزالم ےسيج(

تيحالص يك ےنرك ماك
ا
â

ا :ےئہاچ ينوƐ كيا ےس ںيم ليذ ہجردنم لاحتروص يك پ
â

پ
ںيہ ےƐر رك ںيم شالت يك ماك -
ا  نكيل ںيہ ےƐر رك ماك -

â
 ںيہ ںيہن يفاك يندم

 ںيہ رصاق ےس ےنرك ماك ےئل ےك تقو رصتخم -
 يك ددم ںيم يئاسر كت تيبرت ںيم ےنرك شالت يركون -
 ےƐ ترورض
 ےس ہجو يك تاشدخ رگيد اي ںويناشيرپ يك تحص يمئاد -
 ںيہ رصاق ےس ےنرك ماك

يدنب ہبوصنم روا تامولعم
ا
â

:ہك ںوƐ دنم اضار رپ سا پ
 مہارف تامولعم يلام روا يتاذ ےئل ےك دارفا مامت ےك رهگ ےنپا -
ےگ ںيرك
 ركرو ٹروپس مكنا ےنپا ےئليك ےنانب رتہب وك لاحتروص ينپا -
 يك سا روا ےگ ںيرك رايت ہبوصنم يئوك رك لم هتاس ےك
ےگ ںيرك يوريپ

ا ٹروپس مكنا 2 ےئل ےك تامولعم ديزم
â

 يسيلاپ نئال ن
ںيرك ہظحالم ہچباتك
/enilnowa/ac.atrebla.secivresnamuh//:ptth

 :ہقيرط اك ےنيد تساوخرد
ںيرهب تساوخرد .1 ہلحرم
 نيتےك ےنرك عورش وك لمع ےك تساوخرد ٹروپس مكنا



:ںيہ ےقيرط
ا -

â
تساوخرد نئال ن

ا
â

ںيرك تساوخرد نئال ن
latroPnezitiC/ac.atrebla.stroppusatreblaym//:sptth
od.noitacilppa/
ںيرك رپ مراف -
ac.ba.vog.smrof.rfc//:sptth مراف نشيك يلپيا ٹروپس مكنا
fdp.8243PME/mroF/ اٹربلا يبيرق ےنپا ےسا روا ںيرك رُـپ 
ac.atrebla.www//:sptth رٹنيس سكرو اٹربلا اي سٹروپس
xpsa.stroppus-atrebla/ ںيئال ںيم.
 تساوخرد يذغاك -
رٹنيس سكرو اٹربلا اي سٹروپس اٹربلا نيرت بيرق ےنپا
 xpsa.stroppus-atrebla/ac.atrebla.www//:sptth ےس 
 يبيرق ےنپا روا 2 ںيرك لمكم ےسا 2 ںيل تساوخرد يذغاك
.ںيد ارك عمج سپاو ںيم زكرم

انلم ےس ركرو ٹروپس مكنا .2 ہلحرم
ا بج راب كيا

â
ا 2 وت ںيہ ےتاورك عمج تساوخرد ينپا پ

â
 وك پ

ا ںيم نج يگ ںيلم تايادƐ يك تحاضو يك لحارم ےلگا
â

 پ
 ےك ےنرك وگتفگ رپ تساوخرد ينپا ہك اگ ےئاج اياتب ہي وك
.ےئاج يد بيترت ےسيك گنٹيم هتاس ےك نكراك يسك ےئل

 هتاس تازيواتسد ہي تقو ےك تاقالم ےس نكراك
:ںيئال
 تخانش -
توبث اك ںوثاثا -
- تامولعم يراكنيب -
ا يك تمزالم -

â
توبث اك يندم



ا رگا( مراف لكيڈيم -
â

)ںيہ ےتكسرك ںيہن ماك پ
ا رگا -

â
ا اڈينيك ںيم ںولاس 01 ےلهچپ پ

â
 نشيرگيما وت وƐ ےئ

زرپيپ

 ٢ ابيرقت ںيم لمع ےك تساوخرد ٹروپس مكنا رپ روط ماع
 تحت ےك تايرورض يماگنہ نكيل 2 ےƐ راكرد تقو اك ںوتفہ
.ےƐ اتكس وƐ يهب ںيم ند ٢ ماك ہي
ecnatsissa-laicnanif-ycnegreme/ac.atrebla.www//:sptth
xpsa.

 يك ددم ںيم يگيئادا يك ںولب يٹيليٹوي ےنپا ےهجم .2
ےƐ ترورض
 
ا رگا 

â
اك يگيئادا يك زيٹيليٹوي ينعي تيدافا يسك وك پ

                وت ےƐ شيپرد ہلئسم ںيم ےنرك تسبودنب
ac.ba.vog@splehacu اٹربلا( 013-2284 اي ںيرك ليم يا رپ 
 ںيرك ہطبار رپ  087-446-0315 اي )ںيم

 مارگورپ لرفيڈ لب يٹيليٹوي ہزور 09 ےن تموكح يك اٹربلا
 ہي ہكلب ےƐ ںيہن يخوسنم يك ںولب ہي .ےƐ ايارك فراعتم
ےƐ ہفقو كيا ںيم ںويگيئادا
gnillib-mret-trohs/segaP/ac.ba.cua.www//:sptth
xpsa.ecnatsissa-

I ?ےƐ اتكس لم ےس ںاہك اناهك تفم ےهجم .3
 اناهك تفم روا زرپميہ ڈوف 2 ںوكنيب ڈوف ےئليك ےنرك مولعم ہي
 ہضحالم ہلاوح اك ليذ جرد مرك ہارب 2 يہ اتلم ےس ںاہك
:ںيرك



:ٹئاس بيو
 /noitirtun/ac.secivreshtlaehatrebla.www//:sptth
xpsa.36161egaP
  
 رپ ےقالع ےنپا مرك ہارب 2 رپ ےنرك كلك رپ ٹئاس بيو
ا روا ںيرك كلك

â
اوك پ

ُ
 يد يرٹكيرئاڈ كيا يك تاماقم ن

.ںيہ ےترك شيپ اناهك تفم وج يگ ےئاج

ا ےس تاب سِا
â

 يك شونودروخ كنيب ڈوف ےس تہب ہك ںيہر ہاگ
ا لبق ےس ےنرك مہارف ءايشا

â
 يك لاحتروص يلام يك پ

ا ينپا ےلہپ ےس ےنرك لاك .ںيہ ےترك بلط تاليصفت
â

 يندم
 ہيارك اك رهگ ںيم سا .ےƐ رتہب اناگل ہزادنا اك تاجارخا روا
 يرسود روا 2 يبط 2 لمح و لقن 2 لاهب هكيد يك ںوچب 2
.ںيہ لماش زيٹيليٹوي ينعي تايلوہس وليرهگ

I ?ںوƐ اتكس چب ےسيك ےس ےنوƐ لخد ےب ںيم .4
 اك ےنوƐ يلخد ےب ےس ےنوƐ ہن ادا تقورب ےك ںويگيئادا

 تقورب مرك ہارب 2 ےئل ےك ےنچب ےس سا.ےƐ اتوƐ ہشدخ
ا رگا .ںيرك يگيئادا

â
 وت وƐ ترورض يك ددم صاخ يسك وك پ

.ںيهكيد ٹروپس اٹربلا مرك ہارب 2
xpsa.stroppus-atrebla/ac.atrebla.www//:sptth

 رصاق ےس ےنرك ادا ہيارك راد ےئارك رگا ببس ےك 91 ڈوك 
Ɛوك ناكلام ناكم روا ںوراد ہيارك تموكح يك اٹربلا وت ے 
 ششوك يك ےنرك تيچ تاب رپ ںوبوصنم ےك يگيئادا

.ےƐ يترك شرافس يك
 0-cot#xpsa.snoitcive-latner/ac.atrebla.www//:sptth



 يئوك ساپ ےريم روا ےƐ ايگ ايدرك لخد ےب ےهجم .5
I  ںيہن ہناكهٹ
:ںيرك شالت ناكم اك ےئارك اين كيا ےكس وƐ يدلج ينتج
ےسيج ںيهكيد ٹئاس بيو 
/ac.retsaftner.www//:sptth

 ںيہ ےتكس ےل ضرق ےس ہناخ لہا روا ںوتسود -
          ںيل ہر  هتاس ےك ہبنك اي ںوتسود رپ روط يضراع -
 ےنرك ششوك يك ےنكور رپ روط ينوناق وك يلخد ےب -
 ںيهكيد كنل ہي ےئليك
  4-cot#xpsa.snoitcive-latner/ac.atrebla.www//:sptth
ںيرك لاك رپ 112 ےئل ےك لئاسو -
 ںيڈنوهڈ ہاگ ہانپ يئوك ےئل ےك ددم يتدم ليلق -
xpsa.sretlehs-dnif/ac.atrebla.www//:sptth

يشئاƐر يضراع ےك اٹربلا .ث
1 .ےئہاچ يمہارف يك يرسورگ ےهجم .1

ا
â

:تسرہف يك زروٹسا يرسورگ ںيم رہش ےك پ
ا ہك ںيئانب ينيقي وك تاب سا

â
 عورش انديرخ يرسورگ پ

ںيلوهك ٹنöواكا انپا روا ںيرك پا نئاس ےلہپ ےس ےنرك
 
ٹسيا هتران 2 يرگليك
  erotsrepuS naidanaC laeR روٹسا رپُـس نيڈينيك لئير
 BA 2 يرگليك 2 001 ٹنوي EN ويئارڈ زڈنو ٹسيو 3363 :ہتپ
 3K5 J3T BA ,yraglaC ,001 tinu EN rD sdniwtseW 3363
 304-095-9133 :نوف



ac.erotsrepusnaidanaclaer.www// :sptth :ٹئاس بيو
 rotacol-erots/

erotsrepuS naidanaC laeR  روٹسا رپُـس نيڈينيك لئير 
 3R6 Y1T BA ,yraglaC ,EN evA 02 5753:ہتپ
 304-082-2228 :نوف
ac.erotsrepusnaidanaclaer.www// :sptth :ٹئاس بيو
rotacol-erots/
 
ٹسيو هتران 2 يرگليك
erotsrepuS naidanaC laeR روٹسا رپُـس نيڈينيك لئير
    4C1 K2T BA ,yraglaC ,WN tS 4 0207:ہتپ

)304( 615-9158:نوف
ac.erotsrepusnaidanaclaer.www//:sptth :ٹئاس بيو
rotacol-erots/

       ertnecrepuS tramlaW رٹنسرپس ٹرام لاو
 4S0 R3T BA 2 يرگليك WN 2 ٹيگ لہ جيس 53 :ہتپ
 4S0 R3T BA ,yraglaC ,WN etaG lliH egaS 53
 )785( 032-1148:نوف
 N/yrecorg/ne/ac.tramlaw.www//:sptth-711 :ٹئاس بيو
 
برغم بونج 2 يرگليك
erotsrepuS naidanaC laeRروٹسا رپُـس نيڈينيك لئير
2N3 W2T BA ,yraglaC ,WS dR trophtuoS 50501 :ہتپ
)304( 522-3226 :نوف
 ac.erotsrepusnaidanaclaer.www//:sptth :ٹئاس بيو

 ertnecrepuS tramlaW رٹنسرپس ٹرام لاو



3S1 C3T BA ,yraglaC ,WS tS 73 2121 :ہتپ
)304( 242-5022 :نوف
 N/yrecorg/ne/ac.tramlaw.www//:sptth-711 :ٹئاس بيو
 
ٹسيا هتöواس 2 يرگليك
erotsrepuS naidanaC laeR روٹسا رپُـس نيڈينيك لئير 
 ES yaW swodaeM egatireH 02 زيو وڈيم جيٹيريہ 02 :ہتپ
1C3 H2T BA ,yraglaC ,001#
)304( 296-0226 :نوف
ac.erotsrepusnaidanaclaer.www//:sptth :ٹئاس بيو
rotacol-erots/

 ertnecrepuS tramlaW رٹنسرپس ٹرام لاو
2J4 Z2T BA ,yraglaC ,ES evA 031 5074 :ہتپ
)304( 627-0340 :نوف
 N/yrecorg/ne/ac.tramlaw.www//:sptth-711 :ٹئاس بيو
 
نٹنومڈيا
erotsrepuS naidanaC laeR روٹسا رپُـس نيڈينيك لئير 
notnomdE WS yaW eremredniW 5511 ےو رئيم رڈنو 5511 :ہتپ
 6B2 W6T BA ,
)087( 834-5329 :نوف
ac.erotsrepusnaidanaclaer.www//:sptth :ٹئاس بيو
rotacol-erots/

 ertnecrepuS tramlaW رٹنسرپس ٹرام لاو
dR nialP ynotS 12581 ڈور نيلپ ينوٹسا 12581 :ہتپ
9V2 S5T BA ,notnomdE,
)087( 784-6268 :نوف



N/yrecorg/ne/ac.tramlaw.www//:sptth-711 :ٹئاس بيو

erotsrepuS naidanaC laeR روٹسا رپُـس نيڈينيك لئير 
 7K1 N6T BA ,notnomdE ,WN evA 32 1179 :ہتپ
)087( 094-8193 :نوف
ac.erotsrepusnaidanaclaer.www//:sptth :ٹئاس بيو
rotacol-erots/

 ےك رهگ ےئن تسود اي ےبنك ےك ںويشئاƐر يضراع رگا
  اك ےناوڑهچ روا ےنيل ناماس وك يسك ہو 2 وت ںوƐ بيرق
 ےئن ےنپا يشئاƐر يضراع 2 .انيقي .ںيہ ےتكسرك تسبودنب
 لاحتروص سا .ںيہ ےتناج ںيہن وك يسك ںيم ےبصق اي رہش
ا ہو ہك ےƐ ہي لح نيرتہب ےئليك ںويشئاƐر يضراع ںيم

â
 ن

 ہدئاف اك ںوقيرطےك يراديرخ فلتخم ےك يرسورگ نئال
.ںيئاهٹا

ا
â

 اك )يرويليڈ(ليسرت يك يرسارگ قباطم ےك تايرورض يك پ
 اڑب تہب كيا اڈينيك رڈنئاف ےئل ےك ےنرك شالت رايتخا
seirecorg-yub/ac/moc.rednif.www//:sptth .ےƐ ہليسو
enilno-

 تارايتخا هچك ےك اٹربلا نارود ےك ےنليهپ سرئاو انوروك
ا(
â
2 ںيہ يئگ يد ےچين )زنشپ

ا ويس -
â

ا يك پا كپ ساپ ےك )sdooF-nO-evaS(  زڈوف ن
â
 نشپ

Ɛيرسارگوك ںوراديرخ ںيم ںوصح فلتخم ےك اٹربلا ہو روا ے 
 روا ٹسيو يرڈريا 2 نٹنومڈيا ںيم سج 2 ںيہ ےتاچنہپ يهب
 .ںيہ لماش ريئڈ ڈير



#/112191FD/erots/moc.sdoofnoevas.pohs//:sptth
 rotacol/
 يرسورگ كنيگروا روا يماقم ںيم يرگليك روا نٹنومڈيا -
 .ےƐ اترك مہارف
 1=dil?mfc.xedni/ac.dups.www//:sptth
 ےس ںورسويڈورپ يماقم rtavitluC رٹيويٹلك ںيم يرگليك -
 يرسود روا هدود 2 تشوگ 2ںيم سج  يرسارگ ہزات يك مراف
ا .ےƐ اترك مہارف وك ماوع 2 ںيہ لماش راواديپ

â
ا نئال ن

â
 رڈر

ا دعب ند هچك
â
ac.rtavitluc//:sptth/ .ںيہ ےت

ا يد -
â

  ac.xobcinagroeht.www//:sptth/ سكاب سكنيگر
 رپ روط يماقم ںيم ںوزاہج روا 2 ےƐ اترك ماك حرط يسا يهب
 يرگليك 2 ايريا نٹنومڈيا رپ ےناميپ ےڑب تاعونصم ہدرك رايت
 شيپ وك نيفراص ںيم ںورہش ےرسود ےك اٹربلا روا يليو وب 2
skrow-ti-woh/ac.xobcinagroeht.www//:sptth/.ےƐ اترك
reviled-ew-erehw/

 كنل يرسورگ الاو تيكلم ينادناخ
/moc.knilyrecorgeht//:sptth لئير ےسيج ںوناكد هچك 
 بول2 بلك ليس لوƐ 2 ٹرام لاو 2روٹسا رپُـس نيڈينيك
ا ويس روا ٹيكرام يٹس سال

â
 ےقالع ےك يرگليك  زڈوف ن

.ےƐ اترك مہارف يرسورگ وك ںويشئاƐر ںيم

ا
â

تاكن هچك ےئل ےك يراديرخ يرسورگ نئال ن
ںيئانب تسرہف -
ا 
â

 ےنپا وك ںوزيچ 2 يهب ےئوƐ ےترك يراديرخ نئال ن
 رايت تسرہف كيا ےلہپ ےس ےنلاڈ ںيم يلارٹ )لئوچرو(



ا ےس سِا 2ےئہاچ ينرك
â

 ےنرك يراديرخ رك ہر ںيم ٹجب وك پ
ا رپ نيركسا بج .يگ يلم ددم ںيم

â
 يك تاعونصم يك پ

ا وت ےƐ يتوƐ عورش شئامن
â

 يراديرخ يك ںوزيچ يسيا يئك پ
ا يك نج ںيہ ےتيل رك عورش

â
 ںيہن ترورض ںيم لصا وك پ

Ɛيتو 
Ɛے.
 ںيئانب رادكچل ہّـيور انپا -
ا ںيم ںوروٹسا يرسورگ ےس تہب

â
ا وك پ

â
 يراديرخ نئال ن

 )snoitutitsbus tpecca( "انرك لوبق وك لدابتم" نارود ےك
ا يك

â
ا رگا ہك ےƐ ہي بلطم اك سا .يگ ےلم نشپ

â
 يك پ

ا ںاƐو نكيل 2 ےƐ ںيہن ںيم ےريخذ ےش ہدرك تساوخرد
ُ

 س
ا وك ےش لدابتم ہو 2 وت ےƐ بايتسد ناماس اتلج اتلم ےس

â
 پ

 تزاجا يك لدابتم روا ےنوƐ رادكچل . ںيہ ےتكس ديرخ ےئل ےك
ا ےس ےنيد

â
 اك ےنرك لصاح وك تاعونصم يك مسق مامت نا پ

ا يك نج ںيہ ےتكسرك مہارف عقوم رتہب
â

 ےƐررك يراديرخ پ
ا رگا .ںيہ

â
 2 ںيہ ںيہن يضار رپ ےنيد تزاجا يك تالدابتم پ

ا وت
â

ا ےس روٹسا روا يسك اي تقو روا يسك زيچ ہو وك پ
â

 رڈر
. يگ ےڑپ ينرك
ا ےلہپ ےس تقو -

â
 ںيرك رڈر

ا ہك ےƐ رتہب 2 ےƐ ايگ اياتب رپوا ہك اسيج
â

 ترورض ينپا پ
ا اك ءايشا يك

â
ا .ںيد ےلہپ ےس تقو  رڈر

â
 يرسورگ نئال ن

 ںيم تقو كيا زروٹسا 2 هتاس ےك گنام ہدايز يك يراديرخ
ا روا ںيہ ےتكسرك ماظتنا اك )زيرويليڈ( ليسرت يہ هچك

â
 يك پ

ا سكعرب ےك عقوت
â

 ريخات ںيم يرويليڈ يك يرسارگ يك پ
.ےƐ يتكس وƐ يهب 



ںيرك لمع رپ ںوكينكت بسانم يك تظافح -
ا رگا

â
 يك يرسورگريغب ےك ہطبار 2 وت ےƐ بايتسد نشپ

 ليسرت ہك ےƐ ہي بلطم اك سا .ےƐ لمع اهچا كيا يمہارف
ا صخش الاو

â
ا وك ناماس ےك پ

â
 ڑوهچ رƐاب ےس ےزاورد ےك پ

 وك تامادقا ےك ےنهكر مئاق يرود ينامسج حرط سا 2اگ ےد
ا روا يگ ےلم تيوقت

â
 تموكح .ےگ ںيہر ظوفحم ںونود پ

 اك تاكن ديزم ںيم ےلسلس سا رپ ٹئاس بيو ينپا ےن اڈينيك
.ےƐ ايك شيپ ہكاخ
doof/secivres/adanac-htlaeh/ne/ac.adanac.www//:sptth
doof_emoh_efas#lmth.91divoc/ytefas-doof/noitirtun-

ا
â

 ےك تدم يك ےنہر گلهت گلا يراديرخ يرسورگ نئال ن
 قشم يك يرود ينامسج ےئل ےك ںويشئاƐر يضراع  نارود
ا كيا اك ےنرك

â
.ےƐ ہقيرط يرورض روا ناس

91divoc-elcitra/moc.knabaitocs.thgirtrats//:sptth
lmth.gnippohs-

 



eripxe ot gniog si timrep krow/timrep yduts yM .2

 داعيم يك ٹمرپ كرو / ٹمرپ يڈٹسا ےريم .2
 .ےƐ يلاو ےنوƐ متخ
ا رگا 2 رپ روط ےك مادقا يضراع كيا :تارثا ےك٩۱ ڈووك

â
 پ

 2 ےنرك ماك رپ روط يضراع ںيم اڈينيك روا ںيہ ںيم اڈينيك
 تساوخرد ےئل ےك ےنہر روط يضراع اي ےنرك لصاح ميلعت
ا 2 وت ںيہ ےƐر ےد

â
 يك ےنيد سكرٹيم ويئاب ےنپا وك پ

 .ےƐ ںيہن ترورض

:ءابلط
ا رگا

â
 وت ےƐ الاو يہ ےنوƐ متخ ہمان تزاجا اك ميلعت يك پ

ا 2
â

ا( تارايتخا 3 ساپ ےك پ
â
ںيہ )زنشپ

ا 
â
1 نشپ
ا رگا

â
ا وت ںيہ ےتہاچ انهكر يراج ميلعت پ

â
 يتاعلاطم ےنپا پ

.ںيہ ےتكسرك عيسوت ںيم تزاجا

:ںيم ےراب ےك لمع سِا
ا
â

 خيرات يك ےنوƐ متخ داعيم يك ےمان تزاجا يتاعلاطم ےك پ
ا
â

ا ہك ےƐ يتاتب وك پ
â

 اڈينيك ےك رك متخ يئاهڑپ بك وك پ
ا .ےƐ اتڑپ انڑوهچ

â
 ےنوك ںيئاد يرپوا ےك ےمان تزاجا ےنپا پ

امومع.ںيہ ےتكس هكيد خيرات يك ےنوƐ متخ ںيم
ً

  خيرات ہي 
ا
â

 ند 09 ےلگا دعب ےك ےنوƐ متخ ےك مارگورپ يتاعلاطم ےك پ
ا ند 09 يفاضا ہي .ےƐ يتوƐ يك كت

â
 ےنڑوهچ اڈينيك وك پ

 اك ےنرك عيسوت ںيم مايق ےنپا ںيم اڈينيك اي ےنرك يرايت يك
:ہقيرط اك ےنيد تساوخرد
 ےس ےنيد تساوخرد ےئل ےك عيسوت ںيم تزاجا يميلعت ينپا



ا ہك ںيئانب ينيقي 2 ےلہپ
â

 ےك ےنهكيس دزمان لوكسا اك پ
ا ليا يڈ( تسرہف يك ںورادا

â
 تالماعم رت ہدايز .ےƐ رپ )يئ

ا 2 ںيم
â

 ےك عيسوت ںيم تزاجا يك ےنرك لصاح ميلعت وك پ
ا ےئل

â
.يگوƐ ينيد تساوخرد نئال ن

ںيرك مولعم ہقيرط اك يلاحب روا قالطا اك تيثيح ينپا
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
yduts-dnetxe/adanac-yduts/secivres/pihsnezitic-
seripxe#lmth.ylppa-ot-nehw/timrep-

ا هچك وج ہك ںيئانب ينيقي وك تاب سا :1 ہلحرم
â

 وك پ
ا بس ہو ےئيہاچ

â
ےƐ ساپ ےك پ

ا
â

ا 2 ےئليك ےنيد تساوخرد نئال ن
â

:يگوƐ ترورض وك پ
ا -

â
 رنيكسا ےئليك ےنانب ںايپاك كنارٹكيلا يك تازيواتسد ےك پ

 يك ارميك اي
 ڈراك ٹبيڈ اي ٹڈيرك تسرد كيا -
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
yduts-dnetxe/adanac-yduts/secivres/pihsnezitic-
1pupop-dertnec#lmth.ylppa-ot-woh/timrep-

seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
yduts-dnetxe/adanac-yduts/secivres/pihsnezitic-
2pupop-dertnec#lmth.ylppa-ot-woh/timrep-

ںيهڑپ ہمان تيادƐ :2 ہلحرم
ا ےƐاچ

â
ا پ

â
 2 ںوƐ ےƐر ےد ہن ںويك يہ تساوخرد نئال ن

ا ےلہپ ےس ےنرك لمكم تساوخرد ينپا
â

 ہمان تيادƐ وك پ
 ےناخ رƐ ںيم مراف ہك ےƐ ايگ اياتب ںيم ڈيئاگ .ےئہاچ انهڑپ
.ےئاج ايك لمكم ےسيك وك



seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
smrof-noitacilppa/noitacilppa/secivres/pihsnezitic-
dnetxe-snoitidnoc-egnahc-gniylppa-2555-ediug/sediug-
lmth.tneduts-adanac-yats-ruoy-

ا :3 ہلحرم
â

ںيرك رايت تاباوج ےنپا ےئل ےك لوٹ نئال ن
ا 2 ےلہپ ےس ےنرك ڈول پا مراف ےنپا

â
 ےك تالاوس هچك وك پ

 كيچ يك زيواتسد يك تيعون يتاذ  مہ .ےگ ںوƐ انيد تاباوج
ا ےئليك ےنانب ٹسل

â
.ںيہ ےترك لامعتسا اك تاباوج ےك پ

ا :4 ہلحرم
â

ںيل ناج ہو ےƐ ينرك ادا سيف وج وك پ
ا 2 ںيم تالماعم رت ہدايز

â
ا ںيم ںوسيف يك پ

â
 ےئليك پ

ا رƐ روا ےƐ يتوƐ لماش يهب سيف گنسيسورپ
ُ

 يك صخش س
ا وك سج يهب

â
.ںيہ ےترك لماش ںيم تساوخرد ينپا پ

ا انپا :5 ہلحرم
â

ںيرك نا نئاس اي ںيئانب ٹنöواكا نئال ن
ا
â

ا ےئل ےك ےنيد تساوخرد نئال ن
â

 ےنانب ٹنöواكا كيا وك پ
ا .ےƐ ترورض يك

â
:ںيہ ےتكسرك لامعتسا ٹنöواكا انپا پ

 ےئل ےك ےنرك ادا سيف ينپا -
 ےئليك ےناورك عمج تساوخرد ينپا -
 ےئليك ےنرك كيچ تيثيح ينپا ںيم اڈينيك -

ا
â

ا ےس ےنيد تساوخرد نئال ن
â

 ددم حرط سك وك پ
ےƐ يتلم
 ترورض يئوك يك ليسرت يك ليم اي سيف يك ريئروك -
ا ںيہن شيپ

â
ا رپ روط يروف ںيمہ .يت

â
 لم تساوخرد يك پ

 .ےƐ يتاج
ا -

â
 يك يئاورراك ےس يزيت ديزم رپ تساوخرد يك پ

 .ےƐ يتكساج
 ےنوƐ لمكم ےك سا ےلہپ ےس ےنوƐ عمج تساوخرد ےس سا -
 .ےƐ يتاج وƐ يناƐد نيقي يك



psa.rewsna/ertnecpleh/hsilgne/ac.cg.cic.www//:ptth
3=pot&270=munq?

ا -
â

ا تازيواتسد ديزم دلج زا دلج پ
â

 ےتكس اورك عمج نئال ن
ا مہ رگا( ںيہ

â
 .)ںيہ ےتہك وك پ

ا -
â

ا ےنپا پ
â

 تساوخرد ينپا تسار ہارب ںيم ٹنöواكا نئال ن
 .ںيہ ےتكس ناج لاح ِتروص نيرت ہزات قلعتم ےس تيثيح يك

ا رگا
â

ا پ
â

ںيہ ےتكس ےد ںيہن تساوخرد نئال ن
ا
â

 :رگا ںيہ ےتكس ےد تساوخرد يذغاك پ
ا -

â
ا ےس ہجو يك يروذعم يسك پ

â
 ںيہن تساوخرد نئال ن

 ںيہ ےتكس ےد
ا -

â
 ےƐ ہلئسم يئوك ںيم تساوخرد نئال ن

ا رگا
â

ا پ
â

 ايك وت ںيہ ےتكس ےد ںيہن تساوخرد نئال ن
ںيرك
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
yduts-dnetxe/adanac-yduts/secivres/pihsnezitic-
lmth.tamrof-etanretla/ylppa-ot-woh/timrep-
$051 :)تيمس نشنيٹسكيا( ٹمرپ يڈٹسا -
$053 :ںيرك لاحب وك تيثيح ينپا -
ند 25 - تقو اك گنسيسورپ -

seegufer-noitargim/ne/ac.adanac.www//:sptth(
)adanac-yduts/secivres/pihsnezitic-

ا 
â
2 نشپ
ا رگا

â
ا 2 وت ےƐ ايلرك لمكم مارگورپ اك ہعلاطم ےن پ

â
 پ

 تساوخرد ےئل ےك )PWGP( ٹمرپ كرو نشيوجيرگ ٹسوپ



.ںيہ ےتكس وƐ لہا ےك ےنيد
:ںيم ےراب ےك لمع سِا
ا رگا

â
 ںيہ لہا ےك مارگورپ ٹمرپ كرو نشيوجيرگ ٹسوپ پ

ا يهب بت وت 2
â

 )PWGP( ٹمرپ كرو نشيوجيرگ ٹسوپ پ
ا ںيم اڈينيك رگا ےگ ںيكسرك لصاح

â
 فرص ںيسالك يك پ

ا
â

ا روا ںيئگ يدرك لقتنم ںيم ٹيمراف نئال ن
â

DIVoC وك پ
ا ںيسالك ينپا ےس ہجو يك 91-

â
 يتڑپ انرك عورش نئال ن

ا اي 2 ںيہ يتڑپ انهكر يراج اي ںيہ
â

 ہجو يك 91 ڈيووك وك پ
 ےك رٹسمس 0202 ںيم امرگ مسوم اي راہب 2 امرس مسوم ےس
ےƐ اتڑپ انهڑپ مئاٹ ٹراپ اي ڈلوƐ وك ميلعت ينپا نارود
 
ا رگا

â
ںيہ رƐاب ےس اڈينيك پ

ا رگا
â

ا روا ںيہ ےتكساج ںيہن اڈينيك تقو سا پ
â

 ساپ ےك پ
ا وت ےƐ ٹمرپ يڈٹسا

â
 لہا ےك يپ ويلبڈ يج يپ يهب يهبا پ

ںيہ

ا رگا
â

 يتاعلاطم ےنپا ےلہپ ےس ےنرك عورش مارگورپ انپا پ
ںيہ ےتيد تساوخرد ےئل ےك ےمان تزاجا

 يهب يسك ےس رƐاب ےك اڈينيك ےس دعب ےك 0202 راہب مسوم
ا تقو

â
 يك يپ ويلبڈ يج يپ انرك لصاح ميلعت نئال ن

 يك ےمان تزاجا يميلعت 2 ےلہپ ےس سا( .ےƐ لماش ںيم تدم
ا يہ دعب ےك يروظنم

â
 تقو ےك ےنرك لصاح ميلعت نئال ن

).اهت اتاج ايك لماش وك

 لصاح ميلعت رك ہر رƐاب ےس اڈينيك كت 1202 ليرپا 03
ا ےس ےنرك

â
.يگوƐ ںيہن يتوٹك ےس يئابمل يك PWGP ےك پ



ا
â

ا مارگورپ انتك انپا پ
â

ںيہ ےتكس رك لمكم نئال ن
ا
â

ا  مارگورپ انپا پ
â

 اك سا ںيہ ےتكسرك لمكم انتك نئال ن
ا ہك ےƐ رپ تاب سا راصحنا

â
 روا يك عورش بك ميلعت ےن پ

ا
â

.ےƐ ليوط انتك مارگورپ اك پ

ا
â

 روا يئم وج ںيہ ےƐر ےل مارگورپ يتدم رصتخم كيا پ
اهت اوƐ عورش نايمرد ےك 0202 ربمتس
ا
â

ا دص يف001 اك مارگورپ ےنپا پ
â

 ےتكسرك لمكم نئال ن
ا .ںيہ

â
 ےئہاچ انوƐ اك ہينارود ےك ہام 21 ےس 8 مارگورپ اك پ

ا روا 2
â

 عورش ميلعت ينپا نايمرد ےك 0202 ربمتس روا يئم ےن پ
.يگوƐ يك

ا
â

 ےس سا اي ےنيہم 21 وج ںيہ ےƐر ےل مارگورپ اسيا كيا پ
ا اي ےƐ ابمل ہدايز

â
 يتدم ليلق كيا ےلہپ ےس 0202 يئم ےن پ

ايك عورش مارگورپ
ا
â

ا اك مارگورپ ےنپا پ
â
ا ہصح اهد

â
 ء 1202 2 ليرپا 03( نئال ن

ا .ںيہ ےتكسرك لمكم )كت
â

ا يقاب اك مارگورپ ےنپا وك پ
â
 اهد

.اگوƐ انرك لمكم ںيم اڈينيك ہصح

ا
â

ںيہ ےƐر رك لمكم مارگورپ 2 ےك ےعلاطم پ
ا
â

ا دص يف ساچپ اك ميلعت لك ينپا پ
â

 2 ليرپا 03( نئال ن
 ےئليك ےنوƐ لباق سِا  .ںيہ ےتكسرك لمكم )كت ء 1202
ا   -

â
 وك ںومارگورپ ںونود ےك ہعلاطم رپ روط يمزال وك پ

 اگوƐ انرك لمكم ردنا ےك لاس 2 ےس ILD لہا كيا
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
timrep-yduts/adanac-yduts/secivres/pihsnezitic-
lmth.tsil-snoitutitsni-gninrael-detangised/eraperp/



 ربمتس روا يئم مارگورپ كيا مك زا مك ےس ںيم ںونود -
روا 2 ےئہاچ انوƐ عورش نايمرد ےك 0202
- Ɛمارگورپ ر PWGP اروپ وك تايرورض مامت يك تيلہا يك 
 ےئہاچ انوƐ ابمل ہام 8 مك زا مك روا وƐ اترك
ا
â

 05 مك زا مك اك يئابمل ہكرتشم يك ںومارگورپ 2  وك پ
.اگوƐ انرك لمكم ںيم اڈينيك دص يف

:ےƐ اتكس ےد نوك تساوخرد
ا انپا

â
 ٹمرپ كرو نشيوجيرگ ٹسوپ دعب ےك ےنلم ہجيتن يرخ

)PWGP( ا  ےئل ےك ےنيد تساوخرد يك
â

.ںيہ ند 081 ساپ ےك پ

ا 2 ےئليك ےنوƐ لہا
â

 ےك ںوند 081 نا ہمان تزاجا يميلعت اك پ
.ےئہاچ انوdilav( Ɛ( تسرد كت دح يسك تقو يهب يسك نارود
ا
â

 متخ داعيم يك تيثيح ينپا ےئوƐ ےترك راظتنا اك ںوربمن ےنپا پ
.ںيد ےنوƐ ہن
ا
â

  ںيہ ےتكس ےد تساوخرد ےئل ےك )PWGP( يپ ويلبڈ يج يپ پ
:رگا
ا -

â
 ےƐ )ڈِليو( تسرد يهب يهبا ہمان تزاجا يميلعت اك پ

ا -
â

 ےdilav(  Ɛ( تسرد  ڈراكير زرٹزو اك پ
ا -

â
 عيسوت ںيم سا يہ ےلہپ ےس ےنوƐ متخ تزاجا يك ميلعت ےن پ

ا كت يهبا روا ےƐ يئارك عمج تساوخرد ےئل ےك
â

 يك پ
 ےƐ اوƐ ںيہن ہلصيف يئوك رپ تساوخرد
ا -

â
 ينپا يہ ےلہپ ےس ےنوƐ متخ ہمان تزاجا يميلعت ےن پ

 عمج تساوخرد ےئل ےك ےنرك ليدبت ےئل ےك رٹيزو وك تيثيح
ا روا يئارك

â
 اوƐ ںيہن ہلصيف يئوك رپ تساوخرد يك پ

ا
â

ےƐ يرورض انوƐ يهب ہي ساپ ےك پ
ا -

â
 ہام 8 مك ےس مك ےس ہرادا ےك ےنهكيس دزمان كيا ےن پ



ا رپ ماتتخا ےك سج وƐ ايك لمكم رمارگورپ يميلعت ليوط
â

 وك پ
.وƐ الم ٹيكفيٹرس اي امولپڈ 2 يرگڈ
 روطب ںيم اڈينيك نارود ےك رٹسمس رƐ ےك مارگورپ يميلعت ےنپا -
ا ںيم سا .وƐ اهكر رارقرب وك تيثيح يتقو لك ملع بلاط

â
 اك پ

ا
â

 يهب رپ روط يتقو زج وج 2 ےƐ ںيہن لماش رٹسميس يرخ
Ɛاتكسو Ɛا رگا اي 2 ے

â
 يل يٹهچ ہدش روظنم ےس ميلعت ينپا ےن پ

Ɛے 
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
noitaudarg-retfa/krow/adanac-yduts/secivres/pihsnezitic-
 evael#lmth.ytilibigile/
: ںوƐ ےئوƐ ليصحتلا غراف ےس كيا يسك ےس ںيم ليذ جرد -
 2 جلاك ےسيج 2 لوكسا يرڈنكيس ٹسوپ كلبپ كيا -   
 يا يج يا يس اي يٹسروينوي 2 لوكسا يكينكت / تراجت     
)ںيم كبويك(PEGEC يپ     
 وج )ںيم كيبويك( لوكسا يرڈنكيس ٹسوپ ٹيويئارپ -   
 ںيم كيبويك تحت ےك نج ےƐ اتلچ تحت ےك نيناوق يہنا     
ںيہ لوكسا كلبپ     
 كيبويك( لوكسا يرڈنكيس ٹسوپ اي يرڈنكيس يجن كيا -   
 مارگورپ ابمل ہدايز ےس سا اي ےٹنهگ 009 وج )ںيم     
 يڈ( زلنشيفورپ ڈويٹ ےڈ مويلپڈ ےس سج 2 ےƐ اترك شيپ     
اي )PED( sellennoisseforp seduté0d emôlpid )يپ يا     
   )يپ سيا ےا( لنشيفورپ نشيزئالشيپسا ہمان قيدصت     
     ellennoisseforp noitasilaicps ed noitatsetta
     )PSA( يتلم Ɛے. 
 تحت ےك نوناق يئابوص وج لوكسا يجن اك اڈينيك كيا -   
 2 ٹيا يسوسيا 2 رپ روط ےك لاثم( ےƐ اتكس ےد يرگڈ     
 سا فرص نكيل 2 )يرگڈ يك ٹيرٹكاڈ اي رٹسام 2 رلچيب     
ا بج ںيم تروص     

â
 ہلخاد ںيم مارگورپ يميلعت ےسيا يسك پ

 قباطم ےك تارايتخا ےئوƐ ےيد ےك ےبوص سا وج ںيہ ےتيل     
 وƐ اتيد يرگڈ     



 
:ہقيرط اك ےنيد تساوخرد
ا
â

 ٹسوپ ےئوƐ ےتوƐ كلم نوريب اي ےئوƐ ےتہر ردنا ےك اڈينيك پ
 ےتكس ےد تساوخرد ےئل ےك )PWGP( ٹمرپ كرو نشيوجيرگ
ا رگا 2ںيہ

â
.ںوƐ ےتهكر تيلہا يك سِا پ

ا رگا -
â

ا ہجيتن اك پ
â
ا ےلہپ ےس ےن

â
 متخ ہمان تزاجا يميلعت اك پ

Ɛاتاجو Ɛا 2 وت ے
â

ا وت اي .ںيہ تارايتخا ود ساپ ےك پ
â

 اڈينيك پ
  ےئل ےك ڈراكير زرٹزو رپ كنيل سِا ےئل ےك ےنہر ديذم ںيم
ne/ac.adanac.www//:sptth          ںيہ ےتكس ےد تساوخرد
adanac-tisiv/secivres/pihsnezitic-seegufer-noitargimmi/
lmth.yats-dnetxe/
 ےد تساوخرد ےئل ےك PWGP ےنپا روا ںيہ ےتكس ڑوهچ اڈينيك اي
ںيہ ےتكس
ا رگا -

â
ا ےلہپ ےس ےنيد تساوخرد ےك پ

â
 تزاجا يميلعت اك پ

 ےƐ اتاجوƐ متخ ہمان
ا رگا -

â
 روا ےترك ںيہن ليدبت ےئل ےك رٹيزو وك سٹيٹسا ےنپا پ

ا
â

 يڈٹسا  2 وت ےƐ يتاجوƐ متخ داعيم يك ٹمرپ يڈٹسا ےك پ
ا كت دعب ند 09 ےك ےنوƐ متخ ٹمرپ

â
 ےئل ےك PWGP ےنپا پ

 لاحب وك تيثيح يك ملع بلاط ينپا رك ےد تساوخرد
. ںيہ ےتكسرك
 
ا ےئليك ےنرك لاحب تيثيح ينپا ےس تيثيح يك ملع بلاط

â
 پ

ا ےئليك ےنرك لصاح يپ ويلبڈ يج يپ انپا وك
â

 نئال ن
 2 يگوƐ انرك ادا )$552( سيف حيحص روا يگوƐ ينيد تساوخرد
 ےئل ےك ےنرك لاحب تيثيح ينپا ےس تيثيح يك ملع بلاط روا
)$053( يگوƐ انرك ادا سيف يهب



 وك ناگدنہد تساوخرد 2 ےس ہجو يك يدنب دودح يك مٹسس
 ےك يلاحب يك تيثيح ينپا ملع بلاط روطب ہو ہك ےƐ يمزال
redro/yape/ac.cg.cic.secivrese//:sptth ںيرك ادا سيف ےئل
71=yrogetac?od ا يپ ويلبڈ يج يپ ےنپا يپاك يك ديسر روا

â
 ن

 ںورازگ تساوخرد .ںيرك كلسنم هتاس ےك تساوخرد نئال
 ےئل ےك ےنرك لاحب تيثيح ينپا ےس تيثيح يك ملع بلاط وك
.ےƐ ںيہن ترورض يك ےنيد تساوخرد ہدحيلع

ا
â

ا ہك كت بج ےتكسرك ںيہن ماك كت تقو سا پ
â

 ےك پ
 ہن يروظنم يك )ٹمرپ( ںومان تزاجا ےك ماك روا يميلعت
Ɛےئاجو.
ا رگا

â
 09 رگا اي 2 ںيہ ےتيد ںيہن تساوخرد ردنا ےك ند 09 پ

ا وت ںيہ ےكچ رزگ يہ ےلہپ ند
â

.اگوƐ انڑوهچ اڈينيك وك پ

ںيرك رايت تازيواتسد ينپا
ا 2 ےلہپ ےس ےنيد تساوخرد ےئل ےك يپ ويلبڈ يج يپ

â
 نِا وك پ

:ےƐ ترورض يك ںوزيچ
ا -  

â
 يك تاب سا وج طخ يراكرس كيا اك لوكسا ےك پ

ا ہك ےƐ اترك قيدصت   
â

 ےƐ ايل رك لمكم مارگورپ يميلعت ےن پ
ا اي tpircsnart laiciffo na( 2( لقن يراكرس كيا -  

â
 ےك پ

 يپاك يك لقن سا ےس ٹئاس بيو يك لوكسا   
ا بج راب كيا

â
 رگيد وت ےئاجوƐ لوصوم تساوخرد يك پ

.ےƐ يتكساج يك يهب تساوخرد يك تازيواتسد

ا رگا ہك ےئليك ےنناج ہي
â

 وت ےƐ ںيہن زيواتسد يئوك ساپ ےك پ
ا
â

ںيئاج رپ كنل سا 2ںيرك ايك پ
munq?psa.rewsna/ertnecpleh/hsilgne/ac.cg.cic.www//:ptth
 4=pot&3231=



ا
â

 رپ سا ںيہ ےتكس ےد تساوخرد حرط سك ےئل ےك PWGP پ
ا ہك ےƐ رصحنم

â
 رت ہدايز .ںيہ ےƐر ےد تساوخرد ےس ںاہك پ

ا 2 ںيم تالماعم
â

ا وك پ
â

.يگوƐ ينيد تساوخرد نئال ن

:دعب ےك ےنيد تساوخرد
ا
â

ا مہ ہك كت بج ںيہ ےتكس رك ماك يتقو لك پ
â

 كرو ےك پ
رگا .ںيلرك ہن ہلصيف يئوك رپ تساوخرد يك ےمان تزاجا
ا تقو ےتاورك عمج تساوخرد -

â
 ٹمرپ يڈٹسا زئاج ساپ ےك پ

 اهت
ا -

â
 ايلرك لمكم مارگورپ يمياعت انپا ےن پ

ا -
â

 سپميك ےك ےمان تزاجا ريغب نارود ےك ےنرك لصاح ميلعت پ
ا روا ےهت لہا ےك ےنرك ماك ںيم

â
 ےٹنهگ ہدايز ےس تزاجا ےن پ

ايك ںيہن ماك
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
supmac-ffo-krow/krow/adanac-yduts/secivres/pihsnezitic-
lmth.

تقو راكرد ےئليك )يئاورراك( گنسيسورپ
ا
â

ند 381 :نئال ن
ند 381 :يذغاك
اطسوا تقو اك يئاورراك

ً
 رك ےل ےس ےنوƐ لوصوم تساوخرد 

.ےƐ اك كت ےنيل ہلصيف ےرامہ
pihsnezitic-seegufer-noitargim/ne/ac.adanac.www//:sptth(
)krow/adanac-yduts/secivres/

ا 
â
3 نشپ
ا رگا

â
 اي ےƐررك ںيہن لصاح ميلعت  يك يپ ويلبڈ يج يپ پ

ا 2 وت ںيہ ےƐر ےد ںيہن تساوخرد
â

 رٹيزو وك تيثيح ينپا  پ
.ںيہ ےتكس ےد تساوخرد ےئل ےك ےنرك ليدبت ںيم



ا بج
â

 ںيئال فيرشت اڈينك ےس تيثيح يك رٹيزو راب يلہپ پ
ا 2 وت

â
 زيواتسد كيا يئوك ےس ںيم ليذ جرد ےئل ےك ےلخاد پ

:ںيہ ےترك لامعتسا اك
)ےƐ اتاج اہك يهب ازيو يشئاƐر يضراع( ازيو رٹيزو -
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
lmth.yats-dnetxe/adanac-tisiv/secivres/pihsnezitic-
 asiv-rotisiv#
 levart cinortcele )ےا يٹ يا( يٹراهتا لويرٹ كنارٹكيلا -
noitazirohtua
 زيواتسد يرفس اي ٹروپساپ )ڈليو( تسرد كيا

ا رگا
â

 )كت ہصرع ليوط ںيم اڈينيك( نامہم روطب ںيم اڈينيك پ
ا وت ںيہ ےتہاچ انرك مايق

â
 تساوخرد ےئل ےك ڈراكير رٹيزو وك پ

.ےƐ ترورض يك ےنيد
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
lmth.yats-dnetxe/adanac-tisiv/secivres/pihsnezitic-
drocer-rotisiv#

ا
â

 زرٹزو ےلہپ ےس ےنوƐ متخ داعيم يك تيثيح ہدوجوم ينپا وك پ
.يگوƐ انيد تساوخرد ےئل ےك ڈراكير
 $001 :سيف

ا :تقو راكرد ےئل ےك )يئاورراك( گنسيسورپ
â

 ند 181 نئال ن
ںيم
pihsnezitic-seegufer-noitargim/ne/ac.adanac.www//:sptth(
)dnetxe/adanac-tisiv/secivres/
  
:نانكراك يماوقالا نيب
:تارثا ےك 91 ڈيووك
ا -

â
ا :نكراك ےلاو ےنرك ليدبت تمزالم اي تارضح رج

â
 وك پ



ا ےئن اي ےنرك عورش يركون يئن
â

 ےئل ےك ےنرك ماك ےئل ےك رج
ا
ُ

ا يس
â

ا تزاجا يك ماك صوصخم ےس رج
â
 )cificeps-reyolpme  ےن

)timrep krow ںيہن ترورض يك ےنرك راظتنا اك كت Ɛے. 
 ويئاب ےئل ےك ناگدنہد تساوخرد يشئاƐر يضراع ںيم اڈينيك -
 2 رپ روط ےك مادقا يضراع :ںايليدبت ںيم ںوضاقت ےك سكرٹيم
ا رگا

â
 ےنرك ماك رپ روط يضراع ںيم اڈينيك روا ںيہ ںيم اڈينيك پ

 وت ںيہ ےƐر ےد تساوخرد ےئل ےك ےنہر اي ےنرك لصاح ميلعت 2
ا 2

â
.ےƐ ںيہن ترورض يك ےنارك سكرٹيم ويئاب ےنپا وك پ

ا رگا
â

عيسوت ںيم مايق ےنپا ےس تيثيح يك نكراك ںيم اڈينيك پ
ا وت ںيہ ےتہاچ انرك

â
 ےس ےنوƐ متخ تيثيح ہدوجوم ينپا وك پ

.ےئہاچ ينيد تساوخرد ےلہپ ند 03 مك زا مك
 
ےئاج اياهڑب بك وك تزاجا يك نكراك يضراع
ا رپ روط ےك نكراك يضراع 

â
 طئارش يك ٹمرپ كرو ےنپا وك پ

 رگا 2يگوƐ انيد تساوخرد ےئل ےك ےنرك ليدبت اي ےناهڑب وك
ا
â

ہك ںيہ ےتہاچ پ
 داعيم يك ےمان تزاجا گنكرو وك تدم يك ےنرك ماك ےنپا -
ا ےس خيرات يك ےنوƐ متخ

â
 ںيئاهڑب ےگ

 ںيرك ليدبت كت دح يفاك ترجا اي ہشيپ انپا -
ا فلتخم يسك ںيم اڈينيك -

â
ا دعب ےك ےنرك ماك ےئل ےك رج

â
 پ

ںيہ ےƐررك لصاح تامدخ يك نا
 
 ےنيد تساوخرد ےئل ےك عيسوت ںيم تزاجا يك نكراك يضراع
ا ےلہپ ےس

â
ےƐ ترورض يك ےنرك ايك وك پ

 ےك ديدجت اي عيسوت ںيم ٹمرپ كرو ےنپا ہو ہك ےلہپ ےس سا
ا 2 ںيكس ےد تساوخرد ےئل

â
 ماك كيا يئوك ےس ںيم نا وك پ

يگوƐ ترورض يك ےنرك



 سورس / اڈينيك ٹنمپليوڈ لشوس ڈنيا ٹنمئالپميا وت اي -
ا ميا ليا ےئن يسك ےس اڈينيك

â
.ںيد تساوخرد ےئل ےك ےا يئ

seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
rekrow-ngierof-erih/adanac-krow/secivres/pihsnezitic-
tnemssessa-tcapmi-tekram-ruobal-deen-dnif/yraropmet/
lmth.
اي
 2 ںيئاورك عمج شك شيپ يئن يك تمزالم -
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
rekrow-ngierof-erih/adanac-krow/secivres/pihsnezitic-
lmth.margorp-ytilibom-lanoitanretni/yraropmet/
 روا
ا رگا -

â
ا ميا ليا وك پ

â
ا وت ےƐ ںيہن ترورض يك ےا يئ

â
 يك رج

  .ںيرك ادا )eef ecnailpmoc reyolpme( سيف يليمعت
 
:ےƐ اتكس ےد نوك تساوخرد
ا تساوخرد ہي

â
ا رگا ےƐ ےئل ےك پ

â
:پ

 ںيہ ےتہاچ انرك عيسوت ںيم تزاجا يك ےنرك ماك ےنپا -
 ترورض يك ےنرك يليدبت ںيم طئارش يك ٹمرپ كرو ےنپا -
Ɛےسيج 2 ے:
ا  -    

â
 ںيہ ےتكسرك ماك ےك حرط سج پ

ا سج -    
â

ا ےئل ےك رج
â

 ںيہ ےتكسرك ماك پ
ا  -    

â
ںيہ ےتكسرك ماك ںاہج پ

 
ہقيرط اك ےنيد تساوخرد
ا ہك ںيئانب ينيقي 2 ےلہپ ےس ےنيد تساوخرد

â
ا ےك پ

â
 مامت ےن رج

 رپ كنل ےئگ ےيد ںيم ليذ .ںيہ ےئلرك لمكم لحارم ہبولطم
ںيهكيد
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
ngierof-yraropmet-erih/adanac-krow/secivres/pihsnezitic-
 lmth.timrep-dnetxe/



ا رگا
â

وƐ ترورض يك ےناج سپاو روا ےنڑوهچ اڈينيك وك پ
ا رگا  -

â
 رƐاب ےس اڈينيك 2 وت ےƐ اتاجوƐ متخ ازيو زرٹزو اك پ

ا ےلہپ ےس ےنرك رفس
â

 ترورض يك ےناوگل ازيو رٹيزو اين وك پ
Ɛيگو.
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
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 lmth.adanac-nihtiw-asiv-tnediser-
ا 2 ںيم تالماعم رت ہدايز  -

â
 يك ٹمرپ كرو ےنپا وك پ

ا ےئل ےك ےنرك ليدبت اي ےناهڑب وك طئارش
â

 تساوخرد نئال ن
 .يگوƐ انيد
 

ا
â

ا ےس ےنيد تساوخرد نئال ن
â

 يتلم ددم حرط سك وك پ
Ɛے
 شيپ ترورض يئوك يك ليسرت يك ليم اي سيف يك ريئروك - 
ا ںيہن

â
ا رپ روط يروف ںيمہ .يت

â
 .ےƐ يتاج لم تساوخرد يك پ

ا -
â

 يتكساج يك يئاورراك ےس يزيت ديزم رپ تساوخرد يك پ
Ɛے. 
 ےنوƐ لمكم ےك سا ےلہپ ےس ےنوƐ عمج تساوخرد ےس سا -
 .ےƐ يتاج وƐ يناƐد نيقي يك
psa.rewsna/ertnecpleh/hsilgne/ac.cg.cic.www//:ptth
3=pot&270=munq?
ا -

â
ا تازيواتسد ديزم دلج زا دلج پ

â
 ےتكس اورك عمج نئال ن

ا مہ رگا( ںيہ
â

 .)ںيہ ےتہك وك پ
ا -

â
ا ےنپا پ

â
 تساوخرد ينپا تسار ہارب ںيم ٹنöواكا نئال ن

 .ںيہ ےتكس ناج لاح ِتروص نيرت ہزات قلعتم ےس تيثيح يك

ا هچك وج ہك ںيئانب ينيقي وك تاب سا :1 ہلحرم
â

 وك پ
ا بس ہو ےئيہاچ

â
ےƐ ساپ ےك پ



ا
â

ا 2 ےئليك ےنيد تساوخرد نئال ن
â

:يگوƐ ترورض وك پ
ا -

â
 رنيكسا ےئليك ےنانب ںايپاك كنارٹكيلا يك تازيواتسد ےك پ

 يك ارميك اي
 ڈراك ٹبيڈ اي ٹڈيرك تسرد كيا -
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
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ںيهڑپ ہمان تيادƐ :2 ہلحرم
ا ےƐاچ

â
ا پ

â
 2 ںوƐ ےƐر ےد ہن ںويك يہ تساوخرد نئال ن

ا ےلہپ ےس ےنرك لمكم تساوخرد ينپا
â

 ہمان تيادƐ وك پ
 ےناخ رƐ ںيم مراف ہك ےƐ ايگ اياتب ںيم ڈيئاگ .ےئہاچ انهڑپ
.ےئاج ايك لمكم ےسيك وك
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
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ا :3 ہلحرم
â

ںيرك رايت تاباوج ےنپا ےئل ےك لوٹ نئال ن
ا 2 ےلہپ ےس ےنرك ڈول پا مراف ےنپا

â
 ےك تالاوس هچك وك پ

 كيچ يك زيواتسد يك تيعون يتاذ  مہ .ےگ ںوƐ انيد تاباوج
ا ےئليك ےنانب ٹسل

â
.ںيہ ےترك لامعتسا اك تاباوج ےك پ

ا :4 ہلحرم
â

ںيل ناج ہو ےƐ ينرك ادا سيف وج وك پ
ا 2 ںيم تالماعم رت ہدايز

â
انيم ںوسيف يك پ

â
 ےئليك پ

ا رƐ روا ےƐ يتوƐ لماش يهب سيف گنسيسورپ
ُ

 يك صخش س



ا وك سج يهب
â

.ںيہ ےترك لماش ںيم تساوخرد ينپا پ
ا ےك ےنارك عمج تساوخرد ينپا -

â
ںيرهب سيِف يك سِا ںيم رخ

سيف يك ٹمرپ كرو نپوا
ا رگا

â
 2 وت ںيہ ےƐر ےد تساوخرد ےئل ےك ٹمرپ كرو ےلهك پ

ا ہك ںيئانب ينيقي وك تاب سا
â

:ںيہ ےترك ادا سيف يك ںونود پ
 )$551( سيف ٹمرپ كرو -
)$001( سيف يك رڈلوƐ ٹمرپ كرو نپوا -

ا انپا :5 ہلحرم
â

ںيرك نا نئاس اي ںيئانب ٹنöواكا نئال ن
ا
â

ا ےئل ےك ےنيد تساوخرد نئال ن
â

 ےنانب ٹنöواكا كيا وك پ
ا .ےƐ ترورض يك

â
:ںيہ ےتكسرك لامعتسا ٹنöواكا انپا پ

 ےئل ےك ےنرك ادا سيف ينپا -
 ےئليك ےناورك عمج تساوخرد ينپا -
 ےئليك ےنرك كيچ تيثيح ينپا ںيم اڈينيك -

ا رگا
â

ا پ
â

ںيہ ےتكس ےد ںيہن تساوخرد نئال ن
ا
â

 :رگا ںيہ ےتكس ےد تساوخرد يذغاك پ
ا -

â
ا ےس ہجو يك يروذعم يسك پ

â
 ںيہن تساوخرد نئال ن

 ںيہ ےتكس ےد
ا -

â
 ےƐ ہلئسم يئوك ںيم تساوخرد نئال ن

seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
yraropmet/timrep/adanac-krow/secivres/pihsnezitic-
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ا رگا

â
ا پ

â
ںيرك ايك وت ںيہ ےتكس ےد ںيہن تساوخرد نئال ن

seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
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دعب ےك ےنيد تساوخرد
ا رگا

â
ا 2 وت ےƐ يتاجوƐ روظنم تساوخرد يك پ

â
 ےلم ہي وك پ

:اگ
ا -

â
 اي 2 عيسوت ںيم ٹمرپ كرو ہدوجوم ےك پ

:ےسيج 2 ںيہ طئارش يئن ںيم سج ٹمرپ كرو اسيا -
ا  -    

â
 ںيہ ےتكسرك ماك ےك حرط سج پ

ا سج  -    
â

ا ےئل ےك رج
â

 ںيہ ےتكسرك ماك پ
ا ںاہج  -    

â
 ںيہ ےتكسرك ماك پ

$ 551  :سيف
ا
â

ند 381 :تقو اك گنسيسورپ نئال ن
pihsnezitic-seegufer-noitargim/ne/ac.adanac.www//:sptth(
)timrep/adanac-krow/secivres/
 

: srotisiV )نيرئاز( زرٹيزيو
ا رگا

â
 وك تيثيح ينپا اي ںيہ ےتہاچ اناهڑب مايق انپا نامہم روطب پ

 ےس نكراك اي ملع بلاط يماوقالا نيب( ںيہ ےتہاچ انرك ليدبت
ا 2 )يتاقالم رپ روط ےك لاثم

â
 متخ تيثيح ہدوجوم ينپا وك پ

Ɛےئہاچ ينيد تساوخرد ےلہپ ند 03 مك زا مك ےس ےنو.

:ےƐ اتكس ےد نوك تساوخرد
 نامہم روطب ںيم اڈينيك وج ےƐ ےئل ےك ںوگول نا ڈراكير رٹيزو
 ليذ وك مسِق يك تزاجا ينپا اي 2 ںيہ ےتہاچ اناهڑب مايق انپا
ںيہ ےتہاچ انرك ليدبت ےس ںومسق يئگ يد ںيم
 ڈراكير رٹيزو ےس  ہمان تزاجا ےك ميلعت -
ڈراكير رٹيزو ےس ٹمرپ كرو -
ا ہك اتڑپ ںيہن قرف ےس سِا

â
ا اي

â
 لويرٹ كنارٹكيلا 2 ازيو رٹيزو پ

ا
â
 ےكرك لامعتسا اك زيواتسد روا يسك اي )ےا يٹ يا(نشيزِيارهت
ا رگا .ںيہ ےئوƐ لخاد ںيم اڈينيك

â
 انپا نامہم روطب ںيم اڈينيك پ

ا وت ںيہ ےتہاچ اناهڑب مايق
â

 .ےƐ ترورض يك ڈراكير رٹيزو وك پ



:ہقيرط اك ےنيد تساوخرد
ا
â

ا بج - انيد تساوخرد نئال ن
â

ا پ
â

 ےتيد تساوخرد نئال ن
ا مہ 2 وت ںيہ

â
 2 ںيہ ےترك لصاح رپ روط يروف تساوخرد يك پ

ا وج
â

 يرامہ ںيم ےنرك يئاورراك ےس يزيت رپ تساوخرد يك پ
ا رگا .ےƐ اتكسرك ددم

â
  تساوخرد  يذغاك يہ ےلہپ ےن پ

ا 2 وت ےƐ يد ےد
â

ا ہرابود وك پ
â

 ںيہن عمج تساوخرد نئال ن
.يگوƐ ينارك
 
ا هچك وج ہك ںيئانب ينيقي وك تاب سا :1 ہلحرم

â
 وك پ

ا بس ہو ےئيہاچ
â

ےƐ ساپ ےك پ
ا
â

ا 2 ےئليك ےنيد تساوخرد نئال ن
â

:يگوƐ ترورض وك پ
ا -

â
 رنيكسا ےئليك ےنانب ںايپاك كنارٹكيلا يك تازيواتسد ےك پ

 يك ارميك اي
 ڈراك ٹبيڈ اي ٹڈيرك تسرد كيا -
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
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ںيهڑپ ہمان تيادƐ :2 ہلحرم
ا ےƐاچ

â
ا پ

â
 2 ںوƐ ےƐر ےد ہن ںويك يہ تساوخرد نئال ن

ا ےلہپ ےس ےنرك لمكم تساوخرد ينپا
â

 ہمان تيادƐ وك پ
 ےناخ رƐ ںيم مراف ہك ےƐ ايگ اياتب ںيم ڈيئاگ .ےئہاچ انهڑپ
.ےئاج ايك لمكم ےسيك وك
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
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ا :3 ہلحرم
â

ںيرك رايت تاباوج ےنپا ےئل ےك لوٹ نئال ن
ا 2 ےلہپ ےس ےنرك ڈول پا مراف ےنپا

â
 ےك تالاوس هچك وك پ

 كيچ يك زيواتسد يك تيعون يتاذ  مہ .ےگ ںوƐ انيد تاباوج
ا ےئليك ےنانب ٹسل

â
.ںيہ ےترك لامعتسا اك تاباوج ےك پ

ا 2 ےئل ےك ےنيد تساوخرد ےئل ےك ڈراكير رٹيزو
â

ا  وك پ
â

 ن
.ےگ ںوƐ انرك مہارف تاباوج ہي ںيم لوٹ نئال
ا" ےئل ےك لاوس ےلہپ

â
"?ےگ ںيہاچ انرك ايك ںيم اڈينيك پ

.ںيرك بختنم وك ")tisiV( ٹزيو"
ا بج

â
ا" ہك ےƐ اتاج اهچوپ ےس پ

â
 يشئاƐر / كلم ہدوجوم اك پ

"?ےƐ ايك ہقالع
.ںيرك بختنم "اڈينيك"

ا انپا :4 ہلحرم
â

ںيرك نا نئاس اي ںيئانب ٹنöواكا نئال ن
ا
â

ا ےئليك ےنيد تساوخرد نئال ن
â

 يك ٹنöواكا كيا وك پ
ا .ےƐ ترورض

â
 ےتكسرك لامعتسا ےئليك ںوماك نِا ٹنöواكا انپا پ

:ںيہ
 ںيرك ادا سيف ينپا -
 ںيئاورك عمج تساوخرد ينپا -
 ںيرك كيچ تيثيح ينپا -
 
ا رگا

â
ا پ

â
ںيہ ےتكس ےد ںيہن تساوخرد نئال ن

ا
â

 عمج تساوخرد يك ذغاك ںيم تروص يهب يسك ےس ںيم نا پ
.ںيہ ےتكس رك
ا -

â
ا ےس ہجو يك يروذعم يسك پ

â
 ںيہن تساوخرد نئال ن

 ںيہ ےتكس ےد
ا -

â
 ےƐ ہلئسم يئوك ںيم تساوخرد نئال ن

 



دعب ےك ےنيد تساوخرد
ا رگا

â
ا 2 وت ےƐ ايگ رزگ تقو اك گنسيسورپ اك پ

â
 بيو سا پ

ا ےكرك لامعتسا اك مراف
â
ا يئ

â
 .ںيہ ےتكسرك ہطبار ےس يس يس ر

psa.mrof-bew/stcatnoc/hsilgne/ac.cg.cic.www//:ptth
  يشئاƐر يضراع 2 ےئل ےك "مسِق يك شيتفت / تساوخرد"
ا( كيا ےس ںيم تارايتخا

â
.ںيرك بختنم )رپ ذغاك اي نئال ن

 
ا رگا

â
:وت ےƐ يتاجوƐ متخ تيثيح يك پ

ا رگا
â

 ےنپا ےلہپ ےس ےنوƐ متخ خيرات يك مايق ےنپا ںيم اڈينيك پ
ا 2 وت ںيہ ےتيد تساوخرد ےئل ےك عيسوت يك مايق

â
 ينپا پ

ا ہلصيف رپ تساوخرد
â
 ہر ںيم اڈينيك رپ روط ينوناق كت ےن

ا 2 ںيم لاحتروص سا .ںيہ ےتكس
â

.ےƐ ايك اضاقت اك تيثيح ےن پ
munq?psa.rewsna/ertnecpleh/hsilgne/ac.cg.cic.www//:ptth
 61=pot&6101=

ا :ہينارود اك يئاورراك
â

ند 181 - نئال ن
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth(
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ےƐ اتكساج نوك سپاو اڈينيك.3

:ںايدنباپ روا ٹوهچ يرفس ےئل ےك ابلط يماوقالا نيب
 ےتهكر ہمان تزاجا يميلعت زئاج وج ءابلط يماوقالا نيب ےسيا -
 ےلہپ ےس ںويدنباپ يرفس يك 0202 چرام 81 ںيہنج اي 2 ںيہ
 وج اي 2 يهت يئگ يد ےد يروظنم يك ہمان تزاجا يميلعت
ا ےس ہكيرما

â
 لخاد ےئل ےك دصقم يرايتخا ريغ وج روا 2 ںيہ ےƐر

ƐروƐ2 ںيہ ے 
ا
â

 يديدباوص ريغ ےس تيثيح يك ملع بلاط رفس اك اڈينيك اك پ
 رگا ےƐ اتكساج اهجمس



ا -
â

 ںيہ ےتہر ںيم اڈينيك يہ ےلہپ پ
ا -

â
 يسا اي ںوپاشكرو 2 ماك ےك يرٹرابيل( مارگورپ ےنپا وك پ

 .ےƐ ترورض يك ےنہر ںيم اڈينيك ےئل ےك )حرط
ا -

â
ا لوكسا اك پ

â
 اƐررك ںيہن شيپ تارايتخا ےك ہعلاطم نئال ن

Ɛے 
ا -

â
 ےنپا ےس ہجو يك دودح يك هتوڈنيب اي ںويدنباپ ٹينرٹنا پ

ا
â
ا ےس كلم يئاب

â
 ںيہ ےتكسرك ںيہن لصاح ميلعت نئال ن

ا ےس ہجو يك قرف ںيم نوز مئاٹ -
â

ا ےنپا پ
â
 ہارب ےس كلم يئاب

ا تسار
â

ںيہ ےتكس ےل ںيہن ہصح ںيم ںوسالك نئال ن

 اگ ےرك ہلصيف يمتح ںيم ےراب سا رسفا كيا اك زسورس رڈراب
ا ہك

â
 ريغ اي ےƐ يديدباوص ريغ ہجو يك رفس ےك اڈينيك ےك پ

.يرايتخا

ا بج
â

ںيہ ےتاج اڈينيك پ
ا ہك ںيئانب ينيقي وك تاب سا

â
 ےƐ توبث اك تاب سا ساپ ےك پ

ا ہك
â

ا روا ںيہ ßينثتسم ےس ںويدنباپ يرفس پ
â

 اي يرايتخا ريغ پ
.ںيہ ےƐر رك رفس ےئل ےك دصقم يديدباوص ريغ

ا رسفا اك زسورس رڈراب بج
â

 ددعتم ہو 2 وت ےƐ اترك تاب پ
لومشب 2 ےƐ اتلاڈ ہاگن رپ لماوع
ا  -

â
ہجو يك رفس ےك اڈينيك ےك پ

ا ہك -
â

 هدورگنس ےك ند 41 يہ ےتچنہپ رپ دوصقم لزنم ينپا پ
 ںيہ ےتكسرك لمكم وك تدم يك
ا ايك -

â
 ےس ےناج ںيم ںوسالك رپ روط ينامسج ساپ ےك پ

ايك اي 2 ےƐ تقو اك ےنرك لمكم وك هدورگنس ےنپا ےلہپ
ا
â

ا نارود ےك هدورگنس پ
â

ںيہ ےتكس رك لصاح ميلعت نئال ن



ا
â

:ںيئال هتاس ےنپا پ
 اي 2 ہمان تزاجا يميلعت زئاج -
ا رگا -

â
ا ےس ہكيرما ہدحتم ےئاƐ تساير پ

â
 سج وت ںوƐ ےئ

ا ےس رہش
â

 يفراعت كيا اك ںاƐو ںوƐ ےئوƐ لخاد ںيم اڈينيك پ
ا وج طخ ہلخاد

â
 قيدصت يك يروظنم يك ٹمرپ يڈٹسا ےك پ

 اي 2 وƐ اترك
ا رگا -

â
ا ےس كلم ےرسود يسك پ

â
 اك رہش ہلخاد وت ںيہ ےƐر 

ا ہك ےƐ اتوƐ رƐاظ ہي ںيم سج طخ يفراعت اسيا
â

 81 وك پ
 يروظنم ےئل ےك ٹمرپ يڈٹسا ےلہپ ےس سا اي وك 0202 چرام
 .يهت يئگ يد ےد

ا ےلہپ ےس رفس
â

 سورس نشيمرافنا رڈراب ےئل ےك تامولعم ديزم پ
.ںيہ ےتكسرك ہطبار ےس

lmth.gne-fis-sib/tcatnoc/ac.cg.cfsa-asbc.www//:sptth
 اگ ےرك ہلصيف يمتح ںيم ےراب سا رسفا كيا اك زسورس رڈراب
ا ہك

â
ا اي

â
.ںيہن اي ںيہ لہا ےك ےلخاد ںيم اڈينيك يہ ےتچنہپ پ

 تايرورض يك تحص ےئل ےك ںورفاسم ےلاو ےناج اڈينيك -
ا ےئل ےك ےنرك رفس اك اڈينيك

â
ہك ےƐ مزال رپ پ

lmth.snoitpmexe-snoitcirtser-l/ac.adanac.www//:sptth
htlaeh#
ںيرك لمع رپ تامادقا مامت ےك ہماع تحص ےئل ےك ںورفاسم ہك
 ںيهكر ہبوصنم اك نيطنارق كت ند 41
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
levart/91divoc-surivanoroc/secivres/pihsnezitic-
 enitnarauq#lmth.snoitpmexe-snoitcirtser-
:ہنيطنرق يربج -
 روط يمزال وك درف رƐ ےلاو ےنوƐ لخاد ںيم اڈينيك 2 لاحلا يف
 اك ہنيطنرق سا .اگوƐ انوƐ لخاد ںيم  هدورگنس ےك ند 41 رپ



 روا ےنامرج وك ںولاو ےنڑوت ےسِا روا ےƐ ايگ ايك مزال ذافن
 ےك ںونكراك يرورض .ےƐ اتكس ڑپ انرك يهب انماس  اك ليج
)CCRI :ذخام( .يگ ےئاج يد ٹوهچ هچك ےئل
:ہبوصنم اك يئاہنت -
ا رگا

â
ا 2 وت ںيہ ےƐررك ہدارا اك ےنوƐ لخاد ںيم اڈينيك پ

â
 وك پ

 ہي ںيم سج 2 ےئہاچ انرك رايت ہبوصنم اك ےنہر گلهت گلا
 نيطنرق  كت ند 41 دعب ےك ےنچنہپ اڈينيك ہك اگ ےئاج اياتب
.ےئاج اهكر حرط سك ہدارا اك

ا رگا 
â

ا وت ےƐ ںيہن ہبوصنم اك ےنہر گلهت گلا ساپ ےك پ
â

 پ
 يك ےنہر گلهت گلا اي 2 ےƐ اتكساج ايك راكنا ےس ےلخاد وك
 ہلصيف اك ماظتنا ںيم لٹوƐ دزمان يراكرس يسك ےئل ےك تدم
ا ٹروپ .ےƐ اتكساج ايك

â
 ےك ےنہر گلهت گلا ےنپا ےس يرٹنا ف

ا نارود ےك رفس كت ماقم
â

.ےƐ يرورض يهب اننہپ كسام وك پ
 
ٹوهچ روا ںايدنباپ يرفس ےئل ےك ںونكراك يضراع
ا 2 ےس تيثيح يك نكراك يضراع كيا -

â
 ںويدنباپ يرفس وك پ

ا رگا ےƐ لصاح ßينثتسا ےس
â

 )يرايتخا ريغ( يمزال يسك پ
ا ےئل ےك دصقم

â
 .ںيہ ےƐر

seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
ngierof/91divoc-surivanoroc/secivres/pihsnezitic-
laitnesse#lmth.srekrow-
 يهب ںيہنا ںيہ ےتكسرك ماك ےك تزاجا ريغب وج گول هچك -
 .ےƐ اتكساج ايد رارق ßينثتسم ےس ںويدنباپ يرفس
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
ngierof/91divoc-surivanoroc/secivres/pihsnezitic-
tpmexe#lmth.srekrow-
:رفس )يديدباوص ريغ( يرورض ےئل ےك نكراك يضراع -
 ريغ وج ےƐ رپ انب يك تاƐوجو دارم ےس رفس يمزال



 تحت ےك ٹكيا هدورگنس .ںيہ يرايتخا ريغ روا يديدباوص
 اي يرايتخا وك ںوگول ےس رابتعا ےك  تاماكحا يماگنہ

 اڈينيك ےئل ےك حيرفت اي تحايس ےسيج 2 تاƐوجو يديدباوص
.ےƐ ںيہن تزاجا يك ےناج
 
ا رگا 

â
 تيثيحب 2وت ںيہ ںيم تلاح كيا يسك ےس ںيم نا پ

ا نكراك
â

:)يديدباوص ريغ( ےƐ يرورض رفس اك پ
ا -

â
 رپ روط ماع روا ےƐ ہمان تزاجا اك ماك تسرد ساپ ےك پ

 .ںيہ ےتہر ںيم اڈينيك
ا رگا ےƐ اتوƐ يهب بت قالطا اك سا

â
 وƐ متخ يركون يك پ

.ےƐ يئگ
ا
â

 وك تالماعم بس ںيم ليذ جرد وج ںيہ نكراك ےسيا كيا پ
:ےƐ اترك اروپ
ا  -  

â
 اي الهك( ےƐ طخ يفراعت كيا اك ٹمرپ كرو ساپ ےكپ

ا     
â

)صوصخم ےئل ےك رج
ا  -  

â
 ےƐ شك شيپ حيحص يك تمزالم ساپ ےكپ

ا بج راب كيا  -  
â

 ند 41 روا ںيہ ےتوƐ لخاد ںيم اڈينيك پ
ا ہك كت بج( ںيہ ےترك لمكم هدورگنس اك     

â
 پ

ںيہ ےتكسرك ماك دعب ےك سا وت )ںوƐ ہن ßينثتسم     
 
ا بج

â
 ںوƐ ےƐراج اڈينيك پ

ا
â

ا ہك ےƐ ترورض يك ےناهكد وك ہلمع نئال رئيا وك پ
â

 پ
ا بج 2 ےئل ےك ےنرك اسيا .ںيہ ßينثتسم ےس ںويدنباپ يرفس

â
 پ

 وك ںوراكلہا ےك نئال رئيا وت وƐ ےƐر وƐ راوس ںيم زاورپ ينپا
:ںيئاهكد تازيواتسد ليذ جرد
زيواتسد يرفس اي ٹروپساپ  -
ا ہك توبث اك تاب سا  -

â
 2 ںيہ ßينثتسم ےس ںويدنباپ يرفس پ



 ےسيج
 ميظنت ہقلعتم ںيم اڈينيك :ےلاو ےنرك مہارف تامدخ يماگنہ -    
 .ہمان توعد اك )ميظنت يراكرس ريغ اي يراكرس(     
 يسيردت ہقلعتم :ءابلط ےلاو ےنرك لاهب هكيد يك تحص -    
ہمان توعد اك ےرادا      
 :تقو ےتوƐ لماش ںيم ںوزاہج ہلمع اك زاہج يرحب -    
طخ كيا اك ںوٹنجيا گنپش      
 
ا اڈينيك

â
زرٹيزيو ےلاو ےن

ںيہ لہا ےك ےناج اڈينيك وج

يرہش يكلم ريغ
 رفس اك اڈينيك 2 تيمس ںويرہش ےك ہكيرما ہدحتم ےئاہتساير
 سا ںايدنباپ .ںوƐ لہا ہو بج ےƐ اتكسوƐ ںيم تروص يسا فرص
ا ہك ںيہ يترك رصحنم رپ تاب

â
ا ےس ںاہك پ

â
.ںيہ ےƐر

ا رگا
â

ا 2 وت ںيہ لہا ےك ےنرك رفس پ
â

 يمزال ساپ ےك پ
 ہك ےكسوƐ مولعم ہي ےس سج ےƐ يرورض انوƐ يدنب ہبوصنم
ا بج

â
ا وت ےگ ںيچنہپ اڈينيك پ

â
 نيطنرق ےسيك ےئل ےك ند 41 پ

seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth .ےگ ںيرك
levart/91divoc-surivanoroc/secivres/pihsnezitic-
enitnarauq#lmth.snoitpmexe-snoitcirtser-
     ںيہ لماش يهب ماك ےئگ ےيد ںيم ليذ ںيم سِا  
ںيچنہپ كت لزنم ينپا -       
 ںيرك لصاح يرسورگ -       
 لصاح يئاسر كت تشادہگن يبط روا تامدخ يرورض -       
 انرك        
.ےƐ يمزال ہبوصنم اك هدورگنس



ناربمم يلميف ےك يشئاƐر لقتسم اي يرہش ےك اڈينيك
ا ےئل ےك ےننب لہا

â
 مہارف توبث اك تاب سِا رپ روط يمزال وك پ

ہك اگ وƐ انرك
ا  -

â
adanac.www//:sptth يشئاƐر لقتسم اي يرہش ےك اڈينيك پ

ertnecpleh/pihsnezitic-noitargimmi/secivres/ne/ac.
/tnediser_tnenamrep#lmth.yrassolg يبيرق ےك
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth ربمم يلميف 
levart/91divoc-surivanoroc/secivres/pihsnezitic-
-etaidemmi#lmth.snoitpmexe-snoitcirtser ںيہ
ا  -

â
ےگ ںيرك مايق ںيم اڈينيك ند 51 مك ےس مك پ

ا رگا
â

ا 2 وت ںيہ ےƐر رك مايق ہصرع مك ےس ند 51 پ
â

 وك پ
.اگوƐ انرك اروپ وك تايرورض حرط يك ںويرہش يكلم ريغ رگيد

يرہش يكلم ريغ مامت ےرسود
ا 2 ےئل ےك ےنوƐ لہا

â
:اگوƐ انرك اروپ وك تايرورض 2 وك پ

ا  -
â

 دصقم )يديدباوص ريغ( يرورض كيا رپ روط يمزال پ
ne/ac.adanac.www//:sptth ںيہ ےƐر رك رفس ےئل ےك
surivanoroc/secivres/pihsnezitic-seegufer-noitargimmi/
1nf#lmth.srotisiv/91divoc-
ا  -

â
:ےƐ يرورض انوƐ كيا يئوكےس ںيم ليذ ہجردنم وك پ

 ßينثتسم ےس ںويدنباپ يرفس  -      
 انرك رفس تسار ہارب ےس ہكيرما  -      

ا رگا
â

ا وت ںيہ لہا ےك ےناج اڈينيك پ
â

 يك ےنرك ايك وك پ
ےƐ ترورض
ا رگا

â
ا وت ںيہ لہا ےك ےناج اڈينيك تقو سا پ

â
 ےناتب ںيمہ وك پ

ا مہ ہك ات 2 ےƐ ترورض يك
â

 ےد حيجرت وك تساوخرد يك پ
ا .ںيكس

â
 رگا ہك ےƐ رصحنم رپ سِا اگ وƐ ايك مدق الگا اك پ

ا
â

.ںيہن اي ےƐ يد ےد تساوخرد يہ ےلہپ ےن پ



ا رگا
â

 ےد تساوخرد ےئل ےك ےا يٹ يا اي ازيو يہ ےلہپ ےن پ
وت ےƐ يهكر
:ںيرك لمع رپ تامادقا نِا
 ےƐ يد تساوخرد ےئل ےك ازيو رٹيزو يہ ےلہپ -
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
asiv/srotisiv/91divoc-surivanoroc/secivres/pihsnezitic-
gnitsixe#lmth.
ےƐ يد تساوخرد ےئل ےك ےا يٹ يا يہ ےلہپ -
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
ate/srotisiv/91divoc-surivanoroc/secivres/pihsnezitic-
gnitsixe#lmth.
ا رگا

â
 ںيہن تساوخرد ےئل ےك ےا يٹ يا اي ازيو كت يهبا ےن پ

ا ےرامہ ےئل ےك ےنرك مولعم ہي وت ےƐ يد
â

اك لوٹ نئال ن
ا ہك ںيرك لامعتسا

â
ا اي

â
 يك ےا يٹ يا اي ازيو رٹيزو وك پ

.ںيہن اي ےƐ ترورض
 psa.sasiv/tisiv/hsilgne/ac.cg.cic.www//:sptth
Ɛںيرك لمع رپ تاياد:
 ںيد تساوخرد ےئل ےك ازيو رٹيزو ےئن  -
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
asiv/srotisiv/91divoc-surivanoroc/secivres/pihsnezitic-
wen#lmth.
 ںيد تساوخرد ےئل ےك ےا يٹ يا ےئن -
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
ate/srotisiv/91divoc-surivanoroc/secivres/pihsnezitic-
wen#lmth.
seegufer-noitargimmi/ne/ac.adanac.www//:sptth
ate/srotisiv/91divoc-surivanoroc/secivres/pihsnezitic-
wen#lmth.

 اڈينيك ےهجم ےس ہجو يك لئاسم ےك زاورپ .4
ےƐ ترورض يك ےنہر )ہدايز ےس ہام 6( ںيم



:رفاسم ےلاو ےنوƐ ہناور ےس اڈينيك
 ےك اڈينيكےئل ےك ےنرك دودحم وك öواليهپ ےك ٩١ ڈووك
  ہو ہك ےƐ اتاج ايد ہروشم وك ںويشئاƐر لقتسم روا ںويرہش
 ےس رفس يرورض ريغ مامت رƐاب ےس اڈينيك كت عالطا ديزم
.ںيرك زيرگ
 ديدش ےس 91 ڈيووك ںيم ںويردارب ينپا روا ےبنك ےنپا 2 ينپا
 ہقيرط نيرتہب اك تظافح يك دارفا ےلاو ےنوƐ ہرطخ اك يراميب
 رفس ےنپا .ںيرك باختنا اك ےنہر يہ ںيم اڈينيك ہو ہك ےƐ ہي
 ےنرك نيعت اك تارايتخا ےك ےنرك يوتلم اي ےنرك خوسنم وك
ا روٹ اي نئال رئيا ينپا ےئل ےك

â
.ںيرك ہطبار ےس رٹيرپ

ا رگا ہك ےƐ يرورض انهكر داي ہي
â

 اك ےنرك رفس كلم نوريب پ
:وت ںيہ ےترك باختنا
ا  -

â
ا رفس اك پ

â
 ےƐ اتكسوƐ ابمل ہدايز ںيہك ےس ےبوصنم ےك پ

ا  -
â

 مك يئاسر كت لاهب هكيد يك تحص يرايعم وك پ
   Ɛيتكسو Ɛے 
ا  -

â
. ںيہ ےتكسوƐ عبات ےك تامادقا ےك كلامم ےرسود پ

ا رگا
â

 ںيہ ےƐر رك روغ رپ رفس ےك رƐاب ےس اڈينيك يهب رهپ پ
ا 2 وت

â
:وك پ

ا شيپرد كلم نوريب  -
â
 ےك يتمالس روا تظافح ےلاو ےن

ںيهجمس وك تارطخ   



 يك سٹون قلعتم ےس تحص روا يراميب يئابو ےلہپ ےس رفس  -
htlaeh/gnillevart/ac.cg.levart//:sptth ںيرك چناج   
-122/seciton-htlaeh-levart/ytefas
  روا ںويدنباپ يرفس ےئل ےك لزنم ينپا روا تارطخ ےك تحص  -
ںيناج وك ںوضاقت   
ا ہك ںيئانب ينيقي وك تاب سا  -

â
 يك ےنڑپ للخ ںيم رفس ےك پ

ا تيمس ںöواود ںيم تروص   
â

 تايرورض روا مقر يفاك ساپ ےك پ
 ںيہ   
  
ںيرك تظافح يك ںورسود روا ينپا
ا رگا

â
 اي ےƐ اڑپ انرك رفس رƐاب ےس اڈينيك رپ روط يمزال وك پ

ا
â

نيرت ہزات ےئل ےك تظافح ينپا 2 وت ںيہ رƐاب اڈينيك پ
ac.cg.levart//:sptth .ںيرك لصاح تامولعم روا ےروشم 
ytiruces-91-divoc/ytefas-htlaeh/gnillevart/

ا
â

:نارود ےك رفس ےك پ
 ريغ وت ےƐ اتكساج اهكر ںيہن رارقرب ہلصاف ينامسج بج  -
ںيپناهڈ وك ےرہچ ےس ےڑپك اي كسام لكيڈيم
ك ينپا اي وشٹ ےئوƐ ےتكنيهچ روا ےتسناهك -

ُ
 اك ردنا ےك ينہ

ںيرك لامعتسِا ہصح
ا ےس لاحتروص يماقم -

â
 يماقم ےك ہماع تحص روا ںيہر ہاگ

 ںيرك لمع رپ ںوروشم
cilbup/ne/ac.adanac.www//:sptth ںويراميب يك سناس -
surivanoroc-levon-9102/sesaesid/secivres/htlaeh-
-p#lmth.sksir-noitneverp/noitcefni ريبادت يطايتحا ےئل ےك 
ےƐ لماش ںيم سج 2 ںيرك رايتخا
 انرك زيرگ ےس ےطبار ےس ںوگول راميب -
htlaeh/gnillevart/ac.cg.levart//:sptth موجہ ےڑب -
-sgnirehtag-ssam/ytefas زيرگ ےس ںوقالع ےلاو موجہ اي 
 انرك



     ےس نباص ےچين ےك يناپ ےئوƐ ےتہب مرگ رثكا هتاƐ ےنپا -
ne/ac.adanac.www//:sptth انوهد كت ڈنكيس 02 مك ےس مك
htlaeh-ruoy/gnivil-yhtlaeh/secivres/adanac-htlaeh/
lmth.gnihsaw-dnah-stifeneb/sesaesid/
 ےلاو دص يف 06 مك ےس مك 2 وت ےƐ ںيہن بايتسد يناپ رگا -
 ںيرك لامعتسا رزئاٹينيس ڈنيہ لمتشم رپ لحوكلا

ا رگا
â

 دعب ےك ےنچنہپ اڈينيك اي نارود ےك زاورپ ينپا پ
:ںيہ ےترك سوسحم راميب

 ںيرك لصاح دادما يبط  -
 ماغيپ رپ ںونيركسا يك ےڈا يئاوƐ ےئل ےك يئامنہر ينپا  -
 ںيرك شالت يناسر   
ا زسورس رڈراب اي ٹنڈنيٹا ٹئالف  -

â
ا وك رسيف

â
 ںيرك ہاگ

ا رگا
â

ںوƐ ےƐر رك رفس اك رƐاب ےس اڈينيك پ
Ɛےك تاماقم يماوقالا نيب تيمس ںودحرس ينيمز روا ںوڈا يئاو 
 ےئوƐ ےهڑب ےك لاتڑپ چناج يك تحص رپ تاماقم ےك ےلخاد
 تامادقا ےك لورٹنك كناچا ماكح يماقم .ںيرك عقوت يك تامادقا
 ےسيج يدنباپ رپ لمح و لقن ںيم سج ںيہ ےتكسرك ذفان
. ہنيطنرق

انڑوهچ اڈينيك ےئوƐ ےتہر ںيم يئاہنت اي هدورگنس يمزال
ا رگا .ےئہاچ انرك ںيہن رفس وك يسك نارود ےك يراميب

â
 راميب پ

Ɛا  ںايدنباپ يك نئال رئيا يتراجت وت ںو
â

 ںيم زاہج يئاوƐ وك پ
.ےƐ يتكس كور يهب ےس ےنوƐ راوس

ا رگا
â

 هدورگنس يمزال يك ند 41 ےنپا روا ںيہ ےتچنہپ اڈينيك پ
 ےك تدم سا رهپ نكيل ںيہ ےكچرك عورش تدم يك يئاہنت اي



ا يہ ےلہپ ےس ےنوƐ متخ
â

ا 2 ےƐ اتڑپ انڑوهچ كلم وك پ
â

 وك پ
:رپ روط يمزال
ا كت بج ںيهكر يراج هدورگنس -

â
ںوƐ ہن ہناور ےس اڈينيك پ

ا ےك ںورسود -
â

 ےڑپك اي كسام لكيڈيم ريغ ےئوƐ ےتہر ساپ س
 ںيپناهڈ ہرہچ ےس
 يئگ يد ہعيرذ ےك رسفا نيطنرق روا ںيرك لصاح تزاجا -
Ɛےئل ےك دارفا ےلاو ےنہر ںيم يئاہنت فرص( ںيرك لمع رپ تاياد(
 
ہدرپ اك ےرہچ اي كسام لكيڈيم ريغ نارود ےك رفس
 ےك رفس 2 هتاس ےك تائانثتسا هچك 2 وك ںورفاسم يئاضف مامت
 ترورض يك ےنپناهڈ وك ےرہچ اي كسام لكيڈيم ريغ نارود
Ɛيتو Ɛے. secivres/htlaeh-cilbup/ne/ac.adanac.www//:sptth
noitneverp/noitcefni-surivanoroc-levon-9102/sesaesid/
lmth.sgnirevoc-ecaf-sksam-lacidem-non-tuoba/sksir-
:ںيہن ترورض يك ےننہپ كسام وك ںوگول ليذ ہجردنم
  ےچب ےك رمع مك ےس لاس 2 -
 ےƐ ترورض يك ددم ںيم ےنراتا كسام ںيہنج گول ہو -
 يك سج ںيہ ےترك مہارف ٹيكيفيٹرس يبط وج گول ہو -
 ےك ہوجو يبط ہو ہك ےƐ يتوƐ قيدصت يك تاب سا ےس ور
ںيہ ںيہن لباق ےك ےننہپ كسام اك ےرہچ ببس
ا
â

 ےك عئارذ رگيد ےك لمح و لقن تحت ےك نوناق يقافو وك پ
 ےنپناهڈ ہرہچ اي ےننہپ كسام يبط ريغ يهب نارود ےك لامعتسا

.ےƐ يتكسوƐ ترورض يك
/:sptth  ںيرك كيچ تامادقا ےك لمح و لقن 2 ےلہپ ےس رفس
setadpu-serusaem-91-divoc/sevitaitini/ne/ac.cg.ct.www/
 lmth.srellevart-rof-noitamrofni-91-divoc/ct-ecnadiug-
ا ہي ہك ںيهكيد روا

â
 رك رثاتم حرط سك وك ںوبوصنم ےك پ

ا روا ںيہ ےƐر
â

.ےƐ ترورض يك ےنرك كيپ ايك وك پ
sesaeviL/secivres/htlaeh-cilbup/ne/ac.adanac.www//:sptth
htlaeh-levart-tsetal/noitcefni-surivanoroc-levon-9102/
adanaC_gnitraped_srellevarT_#lmth.ecivda-
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