ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਨਾਮ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ: .................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੰਬਰ: ...................................................................

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਹੈ ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ,
8 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ
ਦਿੱਤੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

?

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ............ /............ /............
ਨੂੰ ........................ ਬ੍ਰਾਂਚ
ਿਵਖੇ ................................................
ਿਕ੍ਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ACTIRIS ਿਵਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ
............ /............ /............ ਨੂੰ ................................................
ਮੋਹਰ

?

ਆਕਟਾਈਰਿਸ

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

PUNJABI

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਟਾਈਰਿਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ
ਲਈ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਜਾਂ ਡੱਚ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਕਟਾਇਰਿਸ ਵਿਖੇ
ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਹੈ?

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਲਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਜਾਂ ਡੱਚ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਵ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕੋਈ
ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰਕ
ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ,
ਐਨਐਕਸ 19 ਟੇਰ, ....

ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਇਲ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

8ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ, ਕੰਮ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

?
?

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਐਕਟਾਇਰਿਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਐਕਟਾਇਰਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟ ਰਵਿਊ
ਸਿਰਫ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਜਾਂ ਡਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਵੀਡਿਉ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਐਕਟਾਇਰਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਖੇਤਰੀ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਐਕਟਾਇਰਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਗੁਣ ਵੱਤ ਾ ਵਾਲੀ ਨੌਕ ਰੀ ਲੱਭ ਣ ਲਈ ਤੁਹ ਾਡਾ ਨੌਕ ਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨਾਲ।

