
 

 

 

 انفوبس برائے مہاجرین انگولوشٹیٹ
 

 

؟  ہم کون ہیں

ہم ایک غیں رسکاری تنظیم یا اداره ہیں جو مہاجرین کوان یک سیایس پناه ےک  

۔   طریقہ کار اور جرمنی آمد میں مدد فراہم کرتی ہے

 

 

؟   ہم کیا کرتی ہیں

۔   معلومات فراہم کرتی میں ےک بارے  جرمنی میں سیایس پناه ہم آپ کو   ●  ہیں

، آپ    (BAMF)فیڈرل آفس، جس کو  کا    ہم آپ کو جرمنی کا ہجرت اور پناه گزینوں ● ےک نام ےس جانا جاتا ہے

آپےک  ویو ےک لئے ۔   انیر  ہیں
 کو تیار کرتی

ویو ےک پروٹوکولہم  ●  کا ہم   آپ ےک انیر
ی

 مکمل اور درستگ
ی

 ہیں ےک جائزه لینی میں آپ یک   آہنگ
 ۔ مدد کرتی

۔ آپ ےک پروٹوکول اور دیگر ہم    ●  ہیں
 رسکاری دستاویزات ےک ترجمہ میں آپ یک مدد کرتی

۔ خط پر آپ ےک لئے  ہم جرمن رسکار ےک کس   ●  ہیں
 مزید وضاحت اور فہم فراہم کرتی

ےک طریقہ    چاره جوتے اور اپیل   ےک کس فیصےل ےک خالف قانوتی  یا کس اور رسکاری اداره  BAMF))ہم آپ کو   ●

۔   ہیں
 کار میں مدد کرتی

 

؟  کب اور کہاں ہیں

 : . نیچے دی گنے مشاورت ےک اوقات اور جگہوں میں ہمیں ایک وزٹ دے سکئی ہیں  ہم آپ یک مدد ےک منتظر ہیں

 

 

 منگل 

 کیمپ  (NBS)نیوبورگر گیل        ��            بچ    01:15    -   صبح 11:45  ��

ی گر گیل       ��              بچ    03:00   -     بچ   01:30 ��   کیمپ   (P3)منشیں

 کیمپ   (MIK)املمان گیل       ��              بچ    05:00   -    بچ   03:30 ��  

 

 نوٹ: ہم ہر ہفئی دستیاب ہوتی ہیں جب تک کہ یہ عام تعطیل نہ ہو 

 
 کرم ہم ےس رابطہ کریں: مشاورت یا کس بیھ انکوائری ےک لئے ، براه  

 

   +49 151 557 137 69                                                                  +49 151 124 852 70 

   +49 151 719 664 54 ( انگلیس ر و افاریس )دری(، پشتو، اردو   (رویس) 73 591 736 157 49+           (

📧  infobus-ing@muenchner-fluechtlingsrat.de  

📄  www.muenchener-fluechlingsrat.de/infobus 

 

  

mailto:infobus-ing@muenchner-fluechtlingsrat.de
http://www.muenchener-fluechlingsrat.de/infobus

