
 

        

     

        

 

                
                   

                 

                  
              

 

   

      

         
        

              
               

            
            
          

  
      

 

                       

             
          

               

 جودهمو ئےل کے نےيد وغ فر کو اتساوم ینسل

 ات دامقا ند ب منصوبہ اور

 تحفظ اور یريگ یاہم زراعت، ائےرب محکمہ

 وروں،نجا ورا تحفظ کا چرين،یريگیماہ ورا عت ارز) AFCD ( فظ تح ورا یريگیاہم ت،زراع رائے ب کمہ حم
 ینسل کاان گوںول ے۔ہ تاکر ہمارف اتدمخ کو الناس اموع سے والےح کے ني قو کے یريگیاہم ورا ودوںپ

 یشيتفت عہي ذر کے وںممبر اممت کے ٹراروک ڈيہ )AFCD ( لےوا نےال فيشر ت ہم ،ريبغ ئےک اظ لح کا نسبت

ائائ یک ی رس کساںي تک خدمات یشيتفت ۔ںيہ تےيد تياہم بہت کو بنانے ینيقي کو ی رس کساںي تک خدمات
ذد روغفکو ۔ںيہلي درج اتامقدا ئےگ ئےهااٹ ئےل کے نےي یندب بہصومن

 اقدامات علقہمت

 5/F of Cheung Sha Wan Government Offices ) ےحوال گئے دئے، 

 )" سکيڈ نٹ فر " اي“ ”the Reception Counter of 5/F, CSWGO سےيج
 ديتفمس اموع سے اتخدم سکيڈ نٹفر ںيم AFCD Headquarters پر
 فتگوگ فرد کا نسل یدوسر یوال نےکر کفالت یک سکيڈ فرنٹ اگر ۔ںيہ تےسکہو
 ہے اصرق سے نےکر تيچ بات ںيم ازندا ثرمو ںيم ري تحر یزيانگر اي ینيچ اي
 کے وس سر رسچن ک کانگ ہانگ ملہع ارامہ،ہو ضرورت سبنام اں جہ ،تو

ئشہار کے ا یترق ی تياقل ینسلور یآہنگ ہم ئےبرا مرکز ، ”CHEER“ تحت
 مالعاست کا)  TELIS ( وسسر شنيٹرانسل فونيليٹ کرده ہمارف سے طرف کے
 رکے ک
 ۔ہے رسکتا ک مدد یکاس / کا اس

 دمات خ یرجمان ت ات ام اقد دهموجو

 یپالين ،یہند ،یشيون انڈ ںيم جس ارڈ،ک یشناخت مشتمل پر وں نازب یوسرد آٹه، 
 F, CSWGO/5 جسے ،ںيہ ملشا یتناميو ورا یائ ته الگ،تگ اردو، ،یاب نجپ

 تهسا کے ملےع ارےمہ کہات پر سکي فرنٹ ہےايگايکهاد پر طور ضح واڈ کے



            
   

 

             
             

               
      

 
              

            
      

 

                                               

                
        

        

         

  

                                                      

             
              
    

 

               
               
             

             

 نےهجمس کو ںوزبان ی وسردیوال نےجا یبول عےيذر کے فرد رکے ک طےابر
 ۔کے سرک مدد ںيم

AFCD ورا جهنےسم کو زبان یحيترج کو اروںاہلک کےڈ TELIS سکي فرنٹ 
 نےکر حاصل یندماضر یک لوگوں کے نسل لف تخم لئے کے کرنے المعتسا کو
 کيا مشتمل پر بانوںز گر يد آٹه ورا کارڈ یشناخت کا زبان ،نامہ تيہدا لئے کے

 ہے۔ ايگ ايک ايمہ کارڈ رسپانس

 اڈ رتورض کو وںلوگ کے نسلوں لفمختہلکار سکي فرنٹ AFCD بعد کے اس
 فون TELIS ہو مناسب سا يج ئے ل کے خدمت یترجمان بہمطلو مطابق کے
 گا۔ رے ک مدد ںيم رنے ک

 ہچ اب کت ںيم وںزبان یوسرد

 ںينہايکورارناک ايک لئے کے نےکهر ںيم قابو کو توںک ںيم اتاممقیوامع"
 ) یتهائ ورا یشيونانڈ گالگ،ت ،یزيگر نا ،ینيچ ( تابچہک سے حوالے کے " رنے ک
 ئٹاس بيوئےلکےنےکروڈل اؤنڈ جو

 

 

 

https://www.pets.gov.hk/english/publications_and_downloads/le 
-aflets-and ۔ہے ابيدست پر booklets.html 

 ننگيٹر یک ملےع اور زيتجاو / ئےرا یک مرکسٹ

5/F, CSWGO لفتخم لئے کے بنانے تربہ کو اتدمخ یک سکيڈ نٹرف کے 
 پر ان اور کارڈير کو زياوتج / اءآر ئےگ ئےد سے طرف کے وں وگل کے نسل
 ا۔گ جائے ايک ورغ

قہ تعل م ئےل کے نےيدڑهاوا کو تياسحس ااہ ںيم بارے کے مساوات ینسل  بوریآگ
 ہاجار ايک اممتاہ کا شنيس متعلق سے راکتاش کے بےتجر ورا ننگيٹر یک مالزم
 یاوسم ئےل کے نيمالزم اور نيقوان کے وکسل یازيمت ا کو الزمم متعلقہ ۔ ہے
ات تمسزورککے ہے۔ یج یدبيرغ یک نےہو شامل ںي ننگيٹریک قع موا

 

 

https://www.pets.gov.hk/english/publications_and_down loads/leaflets-and-booklets.html


 

                                                  

             
              

             
  

 

             
             

 

 
                

           
     

 

                                                 

              
              

            
          

 

                   
                 

  

      

       

           

 ی کار نہيخم ت کا کام کے ستقبلم

 ںي ج جب ورا گےائ ےيک معج زيتجاو / اء رآ کے لوگوں کے نسلوں لفتخم 
 ,F/5 کہ گا ئےجا ايک ورغ پر نےکر لومعم ہي تو ہو مناسب اور یضرور

CSWGO یجان یالئ یہتر ديمز ںي ںي بم دمات خم اتدمخ یک سکيڈ نٹفر کے 
 چاہئے۔

 5/F, CSWGO ور نےيل زه ئاجی ںيم سکي  اک اتمدخ کرده ہمرافڈ رنٹف کے
 ںيجائ ےيک جمع یبه زيتجاو / آراء یک لےعم لئے کے یتربہ سلسلمیک ان

 گے۔

 وقت تےکر اريت بچےاتک ینئ ںيم بلتقمس، AFCD وڈل اپ پر سائٹ بيو متعلقہ 
 / واستدرخ یک نے کر ابيدست کو وں ابچ تک ںيم نوںازب گر يد ئےل کے نےکر
 ۔یگ لے زه جائ کا اتيورضر

 گے ںيجائ ئےهاٹا/گئے ئےٹهاا اقدامات ديمز

 AFCD تےکهر ںيم ںيم انيده کو اتيورضر یک لوگوں کے لوںسن لفتخم 
 ان کہتا یگ اٹهائے ماتااقد یورضر ئےل کے نےناب ینيقي کو اتمدخ ورا ئےہو
 سکي ن تمام پرڈ فرنٹ کے F, CSWGO/5 ريبغ کئے لحاظ کا بتنس یسل یک
ائ کہمارف ماتدخ پروں يبنیاو مس کو روں بمم  ۔ںي جی اد

 افتيدرںيم سلےلس کے اتامقداندب منصوبہ ئےگ ئےهااٹ ورادهجو مو ئےل کے نےيد روغ فکو اتاومس ینسل
ڈ ٹرسملز يچلي سے 1)نرلج( یکرٹريس اسسٹنٹ ،وانگ نسي عہيذر کے نذ درجہمن رم کےائبر لئے کے رنے ک

 ۔ںيکر رابطہ

 6655 2150 : برمن فونيليٹ

 3731 2311 : برمن کسيف

mailbox@afcd.gov.hk :   ليم یا



                         

   

       

  

5/F, Cheung Sha Wan Government Offices, 303 Cheung Sha Wan Road, : تاپ کا ڈاک 

Kowloon 

 تحفظ اور یريگ یماہ زراعت، برائے محکمہ

 2022 یالئجو




