
 

 

 ہے۔ ہاںیپروسوسس 

 

 !ںیچل

سال کے    24-16اور    نیبنانا ہے، نوجوان مہاجر  اریمنسلک نوجوانوں کو بااخت  ریپروگرام کا مقصد غ  سسیپروسو

طرف راغب کرنا؛ان   یک  ہیمتحرک اور فعال رو  ںیاور ان کے مستقبل کے بارے م  یزندگ  ںیوطن، انہ  نیتارک  انیدرم

 ہے۔ یبن جات ادیبن یاتحاد ک یان کے سماج ورا یاور آزاد یخودمختار ،یہموار منتقل ںیم یمدد کے لئےجوان یک

 

 اعانت یاور قانون  یاتینفس ✓
 مالزمت سے متعلق مشاورت  ✓
 یتک رسائ میتعل ✓
 کے مواقع تیترب یرسم ریاور غ یمیتعل ✓
 ثقافت کا تعارف یجگہ ک  یکام ک ںیم ونانی ✓
 شرکت  ںیم وںیسرگرم ی مداخلت ک یوکالت اور عوام ✓

 

 !ںیچلو ساتھ چلتے ہ

COVID-19 یہوگ یوجہ سے ، تمام خدمات آن الئن قابل رسائ یک وںیپابند 

 بھیجیں میسج ٹیکسٹ پر  6941535905 ذریعے کے وائبر اور  ایپ واٹس  یا کریں  پُر  فارم  پر یہاں :اندراج قبل  الئن آن

  210تک    18.00سے    10.00ہر منگل اور جمعرات کو صبح    ںیآپ ہم  ںیصورت م  یک  یتک محدود رسائ  ٹیانٹرن

پر)مواصالت    6941535905تک    18.00سے    14.00سے جمعہ(    ریروزانہ )پ  ای  ںیپر کال کرسکتے ہ  5148366

 ( ی زیاور انگر یونانیزبان  یک

*** 

ورک( کے تحت   ٹیورک فار چلڈرن رائٹس )ن  ٹیفنڈ کے تحت ن  زن یسٹ  ویکٹ یا  ںیم  ونانیکو    کٹیپروج  سسیپروسوا

  کچر ی نوفیگروپ م ٹریاور تھ لسی( ہIRC) لسیہ  ی ٹیکم ویسکیر یاالقوام نیجارہا ہے۔اور اس کے شراکت دار ب اینافذ ک

گرانٹ کے   نیمل  m 12سے    نڈیآئس ل  تیحما  یکے فنڈ ک   وںیفعال شہر  ںیم  ونانی(۔Syntechia du Geliouآف الفٹر ) 

حصے کے طور پر۔اس پروگرام    کیتک ا  2021  -  2014گرانٹس    EEAاور ناروے    نیچٹنسٹیہے،ل  یجات  یک  عےیذر

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Uk8sMcuXmjS-iRf8mP238doI7i8C8Q4kLqWrUQB0acbZug/viewform


کار ، فعال  قہیطر یاستحکام اور استعداد کو بڑھانا ہے،اور جمہور یکے شعبے ک یسول سوسائٹ ںیم ونانیکا مقصد 

 وںیفعال شہر  ںیم  ونانیاس کے کردار کو مستحکم کرنا۔  ںیکے فروغ اور ان کے تحفظ م  حقوق  یاور انسان  تیشہر

 ہے۔ شنیفاؤنڈ یبوڈوسک ںیم میکے ساتھ کنسورش یکجہتی ٹری کے فنڈ کے لئے فنڈ آپر


