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کیا آپ ترجمان خود ال رہیں ہیں؟

اگر آپ اٹھ دن کے اندر
ان کاغزات کے ساتھ مطلع کرتے ہیں
آپ کی رجسٹریشن اس دن سے شروع ہو گی
جس تاریخ کا اوپر زکر ہے

آپ اپنے ساتھ ترجمان نہیں ال
رہے ہیں؟
آپ کی مالقات
ہمارے ترجمان کے ساتھ
تاریخ اور وقت ...................................
اس جگہ پہ ..........................................
براہ مہربانی مقر ر وقت پر تشریف الیئں
آپ نے آج کی تآریخ اکتیرس کو رپورٹ کی ہے
...................................

?
?

خوش آمدید

URDU

آپ کو فرنچ یا ڈچ ضرورت کے مطابق نہیں آتی
تاکہ آپ اکتیرس میں رجسٹر ہو سکیں
اپنا شناختی کارڈ اور یا کسی دوسرے
اضافی اور قابل اطالق دستاویز
آپ کے رجسٹریشن کے لئے
مثال کے طور پر :کام کی
اجازت ،ضمنی ۱۹ٹی آر وغیرہ
ہر وہ دستاویز جو آپ کی تعلیم
بشمول تاریخ ،ٹریننگ
اور مالزمت ظاہر کرتے ہوں

آپ اپنا ترجمان ساتھ ال رہیں ہیں
دھیان رھے ترجمان بالغ ہو
اور ڈچ یا فرنچ ٹھیک جانتا ہو
اور ڈچ یا فرنچ اچھی بول سکتا ہو
تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کی فائل تیار کر سکیں

آپ اپنا ترجمان ساتھ نہیں ال رہیں؟

ہم آپ کو آپ کی زبان میں ترجمان مہیا کر سکتے ہیں
تاکہ آپ کی رجسٹریشن شروع ہو سکے
اور آپ کی رہنمائی کی جا سکے
اپنی ایجنسی سے رابطہ کریں
ترجمان کے ساتھ مالقات کے لئے

?

آپ ہم سے صرف ڈچ یا فر
نچ میں رابطہ کر سکتے ہیں

مزید معلومات

?

رجسٹریشن کے دوران آپ
اپنی مادری زبان میں ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں
ایکتیرس کے بارے میں عام معلومات کے ساتھ
اس کی خدمات اور مفید معلومات
دو عالقائی زبانوں میں سے ایک
کس طرح سیکھ سکتے ہیں یا اپنی تعلیم کیسے
جاری رکھ سکتے ہیں

ایکتیرس آپ کی کیسے مد د کر سکتا ہے؟
آپ کے لئے پیشہ ور دنیا میں ایک معیاری روزگار کی تالش میں رہنمائی کرنا

