
وب�س ف� ے ان� ی� ل ن�وں کے  گزی� اہ  ن� ی�
عارف: �مارا ن �ہ

م  ی�مہ� ظ� ن� �ر سرکاری ی ی� اہ کے طرغ� ن� کی پ کو ان  ن�وں  گزپ� اہ  ن� و پ ں ج� ی� ے۔  ہ� کرت!ی ہ� م  راہ� ں مدد ف� ے می� ن� چ
ہن� �ی پ رمن کار اور ج� ہ  ی�ق!

ماری ذمہ داری �:ہ
اہ کے طر ن� ں پ �ی می� رمن ا۔ ج� کرن� م  راہ� ں معلومات ف� ارے می� کار کے ن� ہ  ی�ق!
اری۔ ن� کی پ! روی�وز  Bٹ گزی�ن کے ان� اہ  ن� رت و پ ج� ہ� ے  Iر ب�رائ ٹ! اق!ی دف� وف�
وBرویروی�و کے ب Bٹ زہ۔ ان� Iاب کا ج� گی  ن! چ� ل اور پ کمن�

کی ن! کول 
وBرویکی سہولت۔ ب مہ  رج� کول کے ب!
احت۔ کی وض� طوط  ے والے خ� کی طرف سے آئ� ار  ن� ت! ارن�اب اخ�
ں مدد۔ ی می�

Iکاروات !ی  ی معامالت اور عدالن
�
ای�وت ف!

کار ات  ات کے اوف! مارے مالف! عطن�الت) ہ� ے عوامی ی! Iت!ہ وار – ماسوائ ف� (ہ�
ہر من�گل ک۴ سے ۲دوپ ے ن! ج� لدب�روک    کی�مپ ،   پ� ف� ن� ورست! Von-Gravenreuth-Str. 1 ف�

ہر ن�دھ لد    ۴ سے ۲دوپ ک ، کی�مپ موسف� ے ن! ج� Am Moosfeld 37                                      پ�
ام  س  ۷ سے ۵ش¤ ت! ہ ب�ران� ک ، کی�مپ لوت! ے ن! ج� Lotte-Branz-Str. 2                           پ�

کی امداد ن�وں  گزپ� اہ  ن� کی پ حدہ  وام من!    اف!

ے؟ �ورہ درکار ہ ں مش2 اہ کے حصول می� ن� کو ی� ا آپ  کن�
ں؟ ی� �اں ہ �واہ اورت کے خ� ات اور مش2 �ں مالق کی�مپ می� م سے آپ کے  �ا آپ ہ کن�

کری�ں: ر پ�ر ران�طہ  می� ون ن� ل ف�  دررج ذی�

ست�سی(+۴۹ ۱۷۶ ۶۷۶۰۶۳۷۸
ران� گرب�زی، ف� رمن، ان� ا: ج� ن� ت�  )س¤

ی )+۴۹ ۱۷۶ ۲۹۸۹۸۹۰۲ ض� و، دری، اردو،: مری! ن! س¤ گرب�زی ن رمن، ان� (ج�
رمن  )عمر:+۴۹ ۱۷۶ ۶۹۶۶۵۰۷۴ ی،، ج� گرب�زی عرت� (ان�
�ہ:  +۴۹ ۱۷۶ ۵۸۹۱۵۲۰۲ ت گی� رمن)ن� گرب�زی، دری، ج� (ان�
ن�گاال، ۴۹ ۱۵۷۷ ۳۶۵۹۱۷۲ ی�ت: ل اپ� ست�سی+ )ن�

ران� رمن، ف� (ج�
ل:  infobus.muc@muenchner-fluechtlingsrat.deای من�

mailto:infobus.muc@muenchner-fluechtlingsrat.de

