
 

 

 دعوت نامہ : مالزمت میلہ - کیریئر  سب کےلیے،  تھی سالونیکی میں ۔ 

۔ ارڈیہال کا کورٹ  یسٹ  یکیسالونی تھ  18:30-10:30، 2021ستمبر   23جمعرات ،    

اور روزگار کے مواقع کے ساتھ ساتھ   لنجوںی آپ چ ایک ں؟یکرنا چاہتے ہ یکا دعو شنیپوز یمالزمت ک ںیم ٹ یمارک بریل  ںیم ونانیآپ   ایک

  یشامل ہونے ک  ںیم ےی سب کےل ئریریک لہ یہم آپ کو مالزمت م ں؟یورانہ رابطے کرنا چاہتے ہ  شہ یاہم آجروں کے ساتھ پ ںیم  ونانی یشمال

۔ ںیہ  تےیدعوت د  

 کیریئر کا دن : کیریئر سب کےلی ے م یں شامل ہوں گی: 

  ورکشاپس اور پریزنٹیشنز: 

  ںیاور اردو م ی، فارس  ی، عرب  یسی، فرانس  یزیانگر یبجے تک ہوں گ   18:00بجے سے  11:30صبح  شنزیزنٹیورکشاپس اور پر •

 ۔ یجائے گ یمعاونت ک عےیکے ذر یترجمان ںیوقت م یہ  کیا

  ی، رہائشکا کارڈ  نی)پناہ گز زیدستاو  یشناخت کی ، آپ کو اپنے ساتھ ا ےی سامان حاصل کرنے کے ل یضرور ےی کے ل حیتشر •

 پاسپورٹ( لے جانا ہوگا۔  ایاجازت نامہ 

: وی کے نمائندوں کے ساتھ انٹرو وں یکمپن  

 بجے تک ہوں گے۔  18:00بجے سے   11:30صبح  وزیانٹرو •

جن کے   ںیکے نمائندوں کے حوالے کر وںیتاکہ ان کمپن ںیاپنے ساتھ الئ اںی کاپ یک یو یہے کہ آپ اپنے س  یجات  یسفارش ک ہی •

 جائے گا۔  ایل  ویآپ سے انٹرو عےیذر

۔ یبجے شروع ہوگ 10:30، اور صبح   یہوگ شنیآمد پر رجسٹر یآپ ک ںیہال کے صحن م یسٹ  

پروٹوکول پر   لتھی، اور تمام پبلک ہ  ےیمدت کے دوران ماسک پہننا چاہ ی پور  ی ک ونٹیکو آمد اور ا نیکہ حاضر تا ہے جا  ایدال ادیسے   یمہربان

۔ ےیسے عمل کرنا چاہ  یسخت  

کا امکان ہوگا۔  جیکور ویڈیاور و ریکے دوران تصاو ونٹیاور ا  یجائے گ  یک ی جار  زیلیر سیپر کی، ا ے یکے مقاصد کے ل ریتشہ٭  

کا مقام۔  بیتقر  

ا ی عےیتو نقشے کے ذر ای یجائے گ  یمنعقد ک بیجہاں تقر ںیآپ اس مقام کو تالش کر سکتے ہ  

QR   کر کے۔ نیسککو کوڈ  

 

 


