
 

 خدمات

 اور جیمارگ کارڈ، ڈٹیکر بہبود،ی سماج روزگار، مسائل، کے نیصارف: امدادی قانون

 رپ امداد سے طرفی ک قرضوں والے ہونے دایپ سے مسائل کے حقوقی انسان اور اتیخصوص

 جانے لے سیک ںیم عدالت سے مددی ک وکالء ہمارے ں،یم صورتوں مخصوص. مشورہی قانون

 .ہے اریاخت لئے کے

 ماہر کیای. فراہمی کی نگرانی طبی ک ضوںیمر اور اتیادو امداد،ی طبی ادیبن: خدماتی طب

-00:11 بدھ ہر ماہر کے جلد کیا. ہے کرتا فراہم اتیادو اور مداخلتی ک عالج کے اتینفس

 .ہے ابیدست 00:11

  .ںیہی جاتی ک فراہم کو وںیشہر ساتھ کےی کورٹیس سوشلی کوئ خدماتی طب

 کےی کجہتی اور شناختی ک درخواستوں اور ہے ضرورتی ک ورکرز سیک: خدمتی سماج

 دفوائ. ںیہ تےید حوالہ کا سیک کے خدماتی سماج گرید ای سروسی طب اوری قانونی ک مرکز

 .ہے ابیدستی بھ معلومات ںیم بارے کے االؤنس بھال کھیدی سماج گرید اور

 
 

SIARA لوگوں ان خطرہ سے اخراجی سماج اور ںیم تیحمای سماجی ک نوجوانوں 

 . ہے میتنظی سرکار ریغ کیا مہارت ںیم کرنے دفاع کا حقوق کے

SISKARA ق،یتخل مقصدی ادیبن کا اس ہے میتنظی سرکار ریغ کیا ںیم جس ہے 

 .پر طور کےی فراہمی ک پروگراموں کے اقداماتی طب اوری انسان اور عمل

امو عم ت  ل
26 Leontos Sofou روا Egnatia :ا یرڈی س  

عمج :9:00-17:00 پ- ہ  ماک ےک د ن ری
من :501030-2310 روا 501040 وف رب  ن

www.solidaritynow.org:  ل عم ےک ےئ امول زم ت  دی

  

 

http://www.solidaritynow.org/


 

 

 

 

      

 

 

 

 

 کے مالقات نٹر،یسی کجہتی یکی کیسالونیتھ

ی ک اداکاروں کےی سوسائٹ سول اور تعاون،

 لئے کے کرنے فراہم خدماتی ک سے طرف

 ںیمیتنظی رسرکاریغ مرکز. ہے جگہ کیا

 اوری قانون ںیم تعاون ساتھ کے 3100 دسمبر

 اور SIARAی ک فراہم خدماتی طب

SISKARA کر مقام قائم بعد کے سے طرف 

 مذہب، کے ان مرکز کےی کجہت. یہے ایگ اید

 نظر قطع سے رہیوغ نسل، ت،یقوم

 رہتے ںیم عالقہ ٹنیٹروپولیم کےی  کیسالونیتھ

 اتیضروری فوری ک لوگوں تمام ان جو ںیہ

 خطاب سے

ی کجہتی

 نٹریس

 یکیسالونیتھ


