
 
 

سولیڈیریٹی سینٹر ایتھنز  

 

 

ایتھنز سولیڈیریٹی سینٹر کی ٹیم تازہ ترین معلومات فراہم کرے گی ،  

 کو بھیجی گئی اپنی تمام خدمات athens@solidaritynow.orgاور 

کے بارے میں عوام کے سوالوں کے جوابات کے ساتھ ساتھ اس کے 

 پر /https://facebook.com/athenssolidaritycenterفیس بک پیج 

 دستیاب ہوگی۔

 

 خاص طور پر فی خدمت 

 

مالزمت کی خدمت: مشیران اپنے سرشار فیس بک پیج  

https://www.facebook.com/Employability-Service-by-

SolidarityNow-583793971990063/ کے ذریعے اپنی خدمات 

اس   حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پیش کرنے اور مستفید افراد کی

صفحے کے ذریعے فائدہ اٹھانے والے مالزمت کے اشتہارات ، تعلیمی 

پروگراموں اور مالزمت سے متعلق ہر متعلقہ معلومات پر معلومات 

مزید یہ کہ وہ مخصوص سواالت اور درخواستوں   حاصل کرسکتے ہیں۔

اس کے   یں۔کے ساتھ مشیروں سے انفرادی طور پر رابطہ کرسکتے ہ

عالوہ ، ہم جاری رکھے ہوئے ہیں ، جب بھی ضروری سمجھا جاتا ہے ، 

 فائدہ اٹھانے والوں اور آجروں دونوں سے ہمارا رابطہ ہے۔

 

اکاؤنٹنگ سروس: یہ خدمت ٹیکس گوشوارے یا معاشرتی فوائد کی پیش  

کش اور تجدید سے متعلق معامالت جیسے ای میل 
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athens@solidaritynow.org اور فیس بک پیج 

https://facebook.com/athenssolidaritycenter/ کے ذریعے 

 واضح کرنے کے لئے دستیاب ہے۔

 

ن جاری سماجی خدمت: سروس غیر محفوظ گروپوں کے ذریعہ آن الئ 

رکھے گی ، جو فیس بک پیج 

https://facebook.com/athenssolidaritycenter/ کے ذریعے 

 پر athens@solidaritynow.orgجمع کردہ سواالت کے جوابات یا 

میل کے ذریعہ پیش کی جائے گی۔ای   

 

قانونی ٹیم: ایتھنز سولیڈیریٹی سینٹر کے وکالء اپنے معامالت کی  

حمایت کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے رہتے ہیں اور کچھ سرکاری 

حکام کی انتظامی خدمات کی عارضی معطلی سے متعلق کسی بھی 

ی فائدہ اٹھانا جو بھ  وہ آپ کے اختیار میں ہیں۔ سوال کی وضاحت کے ل

چاہتا ہے وہ اپنے کیس کی پیشرفت کے بارے میں یا معطلی ختم ہونے 

پر انجام دی جانے والی ضروری کارروائیوں کے بارے میں مطلع کرنا 

چاہتا ہے ، اسے مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہم ای میل کے ذریعے 

athens@solidaritynow.org پر رابطہ کریں یا موجودہ فیس بک 

  پر ان باکس سے رابطہ کریں۔  سائٹ

 https://www.facebook.com/athenssolidaritycenter/.   ہم اس

صورتحال کی نگرانی کریں گے اور عدالتوں ، ضلعی حکومت کے 

، اسائلم سروس ، ڈبلن یونٹ اور اپیلوں کی اتھارٹی کے آپریشن دفاتر 

 کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کریں گے۔
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کے ذریعہ بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ -یونان میں ایسی خدمات    

 

ے میڈیکل ایسوسی ایشن آف ایتھنز: کمزور گروپوں کے لئ • 

رضاکارانہ ڈاکٹروں ، ماہر نفسیات ، سماجی کارکنوں کے 

 پر ہیلپ الئن۔ 2142142020ساتھ 

 

ایگینٹیو یونیورسٹی ہسپتال: وبائی امراض کے اثرات کا سامنا کرنے  

 والے شہریوں کے لئے نفسیاتی مدد کی ٹیلیفون الئن اور کانفرنس کال

 

 * بجے تک 04.00سے  10.00صبح  2107997957پیر سے جمعہ • 

 

بجے  04.00بجے سے  10.00صبح  2107289240  ہفتہ اور اتوار • 

 * تک

 

پر ذہنی صحت سے متعلق  2103417162-3کلیماکا این جی او:   

 لوگوں کے لئے معاون اور طبی مشاورت مدد

 

 

          
 


