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گائیڈ کی آپ میں گزارنے زندگی پر طور آزادانہ  

____________________________________ 

 یا مہاجر میں لینڈ آئر کو جن لئے کے لوگوں ان کتابچہ معلوماتی

ہے گئی دی اجازت کی رہنے یا حیثیت کی تحفظ ادارہ ذیلی  
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 تعاون کے ڈیپارٹمنٹ کے مساوات اور انصاف کتابچہ معلومات یہ

۔ہے گیا کیا تیار نے ایجنسی خواندگی بالغاں قومی سے  
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 فہرست

۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔میں بارے کے کتابچے اس 5

 ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔

۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ہوں؟ سکتا کر حاصل سے کہاں مشورہ میں 6

  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ 

۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ رہائش 8

 ۔ ۔۔ 

۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ہاؤسنگ سوشل 8

 ۔ ۔ ۔۔ 

 

۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ہاؤسنگ رینٹڈ پرائیویٹ 11

 ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ 

 

۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ گھری بے 13

 ۔ ۔ ۔ 

 

۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔معاونت کی آپ میں کرنے ادا کرایہ 14

 ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔

 

۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ منٹس پے اسسٹنس ہاؤسنگ 14

   (HAP) ۔ 

 

۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ لسٹ چیک ہاؤسنگ 16

۔ ۔۔۔ ۔ ۔   

 

۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ فنانسس 19

 ۔ 

۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ آمدنی 19

 ۔ 

 

 ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔سروس بجٹنگ اینڈ ایڈوائس منی 22

(MABS) 

 

۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔منی لینڈنگ 23

 ۔۔ 

 

۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ایمپالئمنٹ 24  

۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔  کرنا تالش کی مالزمت 24

 ۔ ۔ ۔۔ ۔ 

 

۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ٹریننگ 26   

۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔قابلیت 28   

۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ استحقاق اور حقوق 28

 ۔۔ 

 

۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔  ایمپالئمنٹ( سیلف) روزگار اپنا 30

 ۔ ۔ ۔۔ ۔

 

۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ٹیکسیشن 31   

۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔تعلیم 32  

۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ تعلیم ابتدائی 32   

۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ایجوکیشن پرائمری 33

 ۔ ۔ 

 

۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔  ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔تعلیم کی سطح دوسری 34

  ۔ ۔ ۔ ۔

 

۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ تعلیم کی سطح تیسری 35

۔ ۔ ۔ ۔ ۔  
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۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ بالغان تعلیم اور تعلیم مزید 38

  ۔۔ ۔۔ 

 

 

۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ کئیر ہیلتھ 40

۔ ۔ ۔ ۔  

۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ آفیسزایچ ایس ای لوکل ہیلتھ    40

  ۔ ۔ ۔ ۔۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔

 

۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ )جی پی(    اندراج پاس کے ڈاکٹر فیملی 41

  ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔

 

۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ پبلک ہیلتھ نرس 43

  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

 

۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ میڈیکل ایمرجنسز 44

۔ ۔ ۔ ۔ ۔  

 

۔ ۔ ۔  ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔دیگر ہیلتھ کیئر سروسز 44

   ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ 

 

۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔  ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ معلومات عمومی 45

  ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ 

۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ افادیت 45

 ۔ 

 

۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ٹیلی ویژن الئسنس 53

 ۔۔ ۔ ۔ 

 

۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ پانی کے اخراجات 54

 ۔۔ ۔ ۔

 

۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔  سروسز فاضل ڈومیسٹک 54

 ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ 

 

۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ بینکاری 57

 ۔ 

 

۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ڈرائیونگ میں لینڈ آئر 60

 ۔ ۔

 

۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔  ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ پبلک ٹرانسپورٹ 63   

۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔الئبریریاں 65   

۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔  ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔مراکز معلوماتی کے شہریوں :  1  اپینڈکس  66

 ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ 

۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔  ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔  ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ حکام مقامی:  2 اپینڈکس 72

      ۔۔  ۔
۔۔  ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔  ۔۔  ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔سروس بجٹنگ اینڈ ایڈوائس منی:  3 اپینڈکس 75

    ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔

۔ ۔ ۔۔ ۔۔    ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔  ۔۔ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ بورڈز   :4 اپینڈکس 81

 ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔  ۔۔  
۔ ۔ ۔۔    ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔  ۔۔      ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔  آفیسزلوکل ہیلتھ   :5 اپینڈکس 83

    ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ 
۔ ۔    ۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔   ہے سکتیں کر مدد کی آپ جو سائٹس ویب اضافی کچھ: 6 اپینڈکس 87

۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔  ۔      ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔   
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میں بارے کے کتابچے اس  

 

 ، تو یہ  ہے گئی دی اجازت کی رہنے یا حیثیت کی تحفظ ادارہ ذیلی یا مہاجر میں لینڈ اگر  آپ کو آئر

پر مدد کرے گا۔ آپ کے  طور کے آغاز کے باب نئے ایک میں زندگی کی آپ کو معلوماتی کتابچہ  آپ

کرنا پڑے  سامنا کا چیلنجز نئے سے لیے یہ  وقت مشکل ثابت ہوسکتا ہے     کیونکہ اس دوران آپ  بہت

 گا۔یہ کتابچہ آپ کو ذیل چیزوں کے بارے میں بتائے گا: 

   ہاؤسنگ

   فنانسس

کئیر ہیلتھ    

   ایجوکیشن، اور

آپ کریں دیگر مسائل جن کا  سامنا 

  گے۔
  

گئیں۔ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو      

                                                           سروس بجٹنگ اینڈ ایڈوائس منی اور بورڈ انفارمیشن سٹیزنز معلومات کچھ سے میں ان

 بورڈ انفارمیشن اپنے مقامی  سٹیزنز ہیں۔ یہ بہتر خیال ہو گا کہ آپ  گئ کی حاصل )ایم اے بی ایس(سے

 تفصیلی ایم اے بی ایس کے دفتر کا دورہ کریں  کیونکہ یہ آپ کو اس کتابچے کی نسبت   زیادہ  اور

ایم اے بی ایس کی سروسز مفت ہیں۔   اور بورڈ انفارمیشن کرسکتے ہیں۔  سٹیزنزمعلومات فراہم   

ایم اے بی ایس کے دفاتر کی فہرست مہیا   اور بورڈ انفارمیشن میں آپ کو سٹیزنز آخر کے کتابچے اس

 کی گئی ہے۔   

 

 

 

 

 

 

پہلے اقدام   

 آپکے لیے پہال قدم ایک منصوبہ تشکیل دینا ہے جس کی رو سے  رہنے پر طور آزادانہ میں لینڈ آئر

سے مندرجہ ذیل سواالت پوچھنے ہو نگے: آپکو اپنے   

میں کہاں رہنا چاہتا ہوں؟   .1 

 2. میں   یہاناپنا گزارہ کیسے کروں گا؟
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سوشل ویلفیر سسٹم سے مالی کیا میں 

 مدد لے سکتا ہوں؟

.3 

ہوں؟میں نوکری کیسے ڈھونڈ سکتا   .4 

کیا مجھے مزید تعلیم یا ٹریننگ حاصل 

 کرنے کی ضرورت ہے؟ 

.5 

مل جائے گی۔ میں کتابچہ اسکو  آپ معلومات پر موضوعات اہم دیگر اورمندرجہ باال   

 

 میں مشورہ کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟

سٹیزنز 

 انفارمیشن

.1 

پبلک   سروسز کے  ساتھ ساتھ دیگر  میں موجود  لینڈ آئرکو   آپ سینٹر انفارمیشن سٹیزنز مقامی کا آپ 

 اور حقوق کے بہبود سماجی،  ہاؤسنگ، ہیلتھ سروسز ، حقوق کے مالزمت امور شہریوں کے حقوق ،

سے   انفارمیشن سٹیزنز آپمہیا کر سکتا ہے۔    معلومات عام میں بارے کے لوںوا رہنے میں لینڈ آئر

 رابطہ کرسکتے ہیں:

 فون کے 074000 0761

 ذریعے۔
  

؛یا      www.citizensinformation.ie الئن آن    

 اس کو آپ. ہیں کرسکتے کال کو( سی آئی سی) سنٹر انفارمیشن سٹیزنز آپ

 کی فراہم فہرست ایک کی مراکز ان میں 1 اپینڈکس پر 66 صفحہ کے کتابچے

۔ہے گئی  

خود بذات    

      

 

 

 

 2. مقامی حکام

 کو لوگوںکے عالقے مقامی ان جو   ہے اتھارٹی مقامی ایک میںشہرون کئی اور کاؤنٹی ہر میں لینڈ آئر

کی سہولت بھی شامل ہے جوان لوگوں کےلیے ہے جو مخدود  ہاؤسنگ۔ان میں ہے کرتا فراہم سروسز

 اتھارٹی مقامیاپنے آپکو چاہیے کہ  آپ وسائل کی وجہ سے اپنا گھریلو خرچہ برداشت نہیں کرسکتے۔

 کریں اور ان سے  اپنے رہنے کی جگہ کی تالش میں مشورہ  کریں اور مدد مانگیں۔ فون میں دفتر کے

.ہے گئی کی فراہم فہرست ایک کی حکام مقامی میں 2 اپینڈکس پر 72 صفحے کو آپ  

    

ڈیپارٹمنٹ آف سوشل 

 پروٹکشن 

.3 
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پ کو انکم آسسٹم کو چالتا ہے۔ یہ محکمہ   ویلفیئرکے سوشل   لینڈ آئر ڈیپارٹمنٹ آف سوشل پروٹکشن

  نیز مالزمت تالش کرنے میں پیمنٹس کے بارے میں مشورہ دے سکتا ہے  ویلفیئرسپورٹ اور سوشل 

 نیٹدفاتر کا  ایمپالئمنٹاور  ویلفیئرمیں سوشل  لینڈ آئرپ کی مدد بھی کرسکتا ہے۔اس محکمے کا پورے آ

اس ویب  آپ    کو تفصیالت کی رابطے سے ان سینٹرز کہتے ہیں۔۔ان میں سے کچھ کو انٹریو ہے ورک

: ہیں سکتے کر تالشسائٹ پر  www.welfare.ie 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رہائش

کی رہائش کا انتظام  آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپہوگا جس کا سامنا  چیلنج پہالنئے گھر کی تالش 

    میں ہوسکتاہے۔  گھروں کے کرایے سماجی،نجی یا

ہاؤسنگ سوشل  
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 ان لوگوں کو  (ہے جاتا جانابھی  پر طور کے حکام مقامیجن کو) کونسل کاؤنٹی اور شہر میں، لینڈ آئر

گ اخراجات برداشت کر نے کی ہاؤسن  سہولت مہیا کرتی ہے جن لوگوں کے وسائل  کی ہاؤسنگسوشل 

کریں اوران سے رہائش   فون میں دفتر کے اتھارٹی مقامی اپنےکو چاہیے کہ  آپسکت نہیں رکھتے۔  

 2 اپینڈکس پر 72 صفحہ کے کتابچے اس کو آپمیں مشورہ کریں اور مدد دریافت کریں۔  کرنے الشت

۔ہے گئی کی فراہم فہرست ایک کی اتھارٹی مقامی میں  

کی سہولت مہیا کرتی  ہاؤسنگسوشل  کو لوگوں ان  بھی کوآپریٹیو ہاؤسنگ اور ایشن ایسوسی ہاؤسنگ

میں سازگار نہیں   کرنے حاصل پر کرائے گھرطور پر نجی یا خریدنے گھرنیاہے جن کے وسائل    

: سائٹ ویب اس آپ ہوتے۔  

(۔        کریں کلک پر' ہاؤسنگ) 'ہیں سکتے کر حاصل فہرست ایک کی ایشن ایسوسی ہاؤسنگ پر 

www.citizensinformation.ie 

 

 

 

 

 

ہے؟ حق کا ہاؤسنگ سوشل کیا مجھے   

 گھریلو)جن میں ضروریات اور اہلیت کی آپ یہ نہیں ہوتا۔  حق کا ہاؤسنگ یک اتھارٹی لوکل کو کسی ہر

اس سلسلے میں لوگوں کی کثر یر تعداد فہرست   میں ۔ہے منحصر پر بھی شامل ہے(  حدودکی   آمدنی

ہے( کی  زیادہ سے سال 18موجود ہے۔کرائے کی شرع کا تعین گھر میں موجود افراد)جن کی  عمر 

 ایککو آپکےلیے   ہاؤسنگ  اتھارٹی مقامی کیا جاتا ہے۔ پر بنیاد کی  ( بعد کے ٹیکس) آمدنی

یا  لوکل  سینٹر انفارمیشن شہریوں مقامی یا اتھارٹی مقامی۔اس  سلسلے میں ہوگا کرنا پر فارم درخواست

نے  کوآپریٹیو ہاؤسنگ اور ایشن ایسوسی ہاؤسنگ ۔ہیں سکتے کی مدد کر آپ سنٹر انفارمیشن سٹیزنز

اس  سلسلے   دیئے ہوئے ہیں ۔ایک بار پھر تشکیل  قوانینکے حصول کےلیے اہلیت کے   اؤسنگبھی  ہ

۔ہیں سکتے کی مدد کر آپ سنٹر انفارمیشن سٹیزنزمیں لوکل   

چیزوں کا خیال رکھنا کے حصول کی درخواست دیتے وقت مجھے کن  سپورٹ ہاؤسنگ سوشل 

 پڑےگا؟

پوائنٹس جنرل  

کے پاس درخواست جمع کرواسکتے ہیں۔ اتھارٹی اؤسنگصرف ایک ہ آپ    

پاس درخواست جمع کروائے جس کے   اتھارٹی اؤسنگاس ہ آپضروری ہےکہ  پر، طور امع

 موجودہ گاہ، رہائش پچھلی    کا تعلق  آپعالقے سے  رہتے ہو یا اس آپ  احاطے میں کے 

ان   اتھارٹی ہاؤسنگ  اگرچہ ہو۔ ذریعے کے داروں رشتہ یا تعلیم بھال، دیکھ طبی مالزمت،

  کرسکتے ہیں۔ (انداز نظر)شرائط کو معاف  
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درخواست فارم  آپ ہوگا۔ ھیجناکو ضرور   اتھارٹی مقامیکو    آپ فارم درخواست شدہ مکمل

   ی  سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اتھارٹ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

دیکھیں کو 2 اپینڈکس پر 72 صفحہ کے کتابچے اس لئے کے تفصیالت کی رابطے   

لوکل    جگہوں کا انتخاب کرسکتے ہیں جس ان تین  آپکرتے وقت  مکمل فارم درخواست

 یا کارک ڈبلن، تاہم، رہنا چاہتےہیں۔ آپکے اندر    "( عالقوں کے پسند) " عالقےکے   اتھارٹی

کو  عالقوں تین کے کاؤنٹی اس آپ تو ہیں دینے آپ درخواست  میں اگر  اتھارٹی کی گالوے

 دے درخواست آپ کو اتھارٹیعالقہ وہ ہونا چاہیے جس کی   ایک سے میںان   ،منتخب کریں

  ۔ہیں رہے

  

گیری اندازہ تحصیلیکی  درخواست کی آپ  

 حق کا رہائش آمدنی،) جس میں    معیار کے اہلیت  اتھارٹیلوکل   تعینکا  درخواستکی  آپ

  ۔کرتی ہے پر بنیاد کیشامل ہے(   دستیابی کی رہائش متبادل اور
  

 کیا تعین کا تیاضروری رہائش کی آپتو  پھر  پورا کرتے ہیں کو معیار کے اہلیت آپجب 

  کا بھی  حساب لگایا جائے گا۔ رہائش موجودہ کی آپ کےلیے تشخیص۔ اس  گا جائے
  

 ویٹنگ لسٹ

اہلیت اور ضرورت کے دونوں   آپاس چیز کا فیصلہ کرتی ہے کہ  اتھارٹیکی لوکل  آپ اگر

  ہاؤسف کوالیفائیڈ  آکوریکار ڈ )جس کو اب    لسٹ ویٹنگکو   آپمعیار کو پورا کرتے ہیں تو 

  لسٹ ویٹنگاپنے قوانین کے مطابق   اتھارٹی۔ہر  لوکل دے گی   رکھ پرہولڈز کہا جاتا ہے(

 اتھارٹی اپنی لوکل  آپ  ۔ کرتی ہے فیصلہکی تر جیحات کی ترتیب کا "(سکیم ایلوکیشن" ایک)

  ۔ہیں سکتے کر حاصلکاپی   نقل ایک کی سکیم اس سے
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 آپاس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا اگر  کو آپاپنی رہائش کے عالقے کا انتخاب کرتے ہوئے 

کی سہولت حاصل  ہاؤسنگ  کو آپتو     ہیں کرتے انتخاب کا عالقے مقبولاس مقصد کےلیے 

 کی ہاؤسنگ سوشلکی نسبت زیادہ انتظار کرنا پڑے گا۔   عالقے قبولکرنے کے لیے غیر م

کئی سالوں کے انتظار کے  کو آپرکھنی چاہیئے  کہ  توقع  کو آپاور  ہے زیادہ بہت مانگ

 رہائش مناسب اور ضروریات رہائشی کی آپکریں گی)جو    پیش گھر ایک اتھارٹیبعد لوکل 

  ۔( ہے منحصر پر دستیابی کی

  

اگر  آپ ۔ہے دستیابکے پاس  اتھارٹی کی لوکل   آپا  معلومات مزید میں بارے کے عمل کے درخواست

 کو آپتو   پڑے کرنا انتظار تک وقت طویلکو   آپکوالیفائیڈ نہیں کرتے یا   لئے کے ہاؤسنگ سوشل

مکان لے لیں۔  پر کرائے میں شعبے جیچاہئے کہ ن  

ریزیڈینشل  ٹینی نینسیز  پرائیویٹ نگرانی کی شعبے گھروں کےکے کرایےطور پر   نجی میں لینڈ آئر

؛ سائٹ، ویب کی اسر ٹی بی( کرتا ہے۔آبورڈ )پی  www.prtb.ie   

 کرتی وضاحت کی داریوں ذمہ اور حقوق کے مکان مالکان اور( آپ) داروں کرایہیہ ویب سائٹ  

 اس. ہیں سکتے کر لوڈ ڈاؤن آپ جوبھی ہے   گائیڈ کے بارے میں دار کرایہاچھے پر سائٹ ویب۔اس ہے

:ہے معلوماتپرمتعدد موضوعات پر  گائیڈ   

ادائیگیکرایے کی     

   جائیداد کی دیکھ بھال

   مرمت ؛ اور
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 دونوں مکان مالک اورکو   آپ لئے کے کرنے ختم داری کرایہ

 کو کتنی  پہلے نوٹس دینا ہوگا۔ 
  

سے بھی لیں سکتے  یٹیڑچی ہاؤسنگ نیشنلدی تھریشولڈ   آپ  مشورہاس سلسلے میں معلومات اور  

 ہیں۔اس کی ویب سائٹ دیکھیں:  

www.threshold.ie.     

 مجھے کتنا کرایہ دینا ہوگا؟

کو زیادہ کرایہ ادا کرنا پڑے گا  آپ  ہونی چاہئے کہ  توقعکو  آپ ماہانہ کرایہ ہر جگہ مختلف ہوتا ہے۔

 میں حصوں مختلف کے لینڈ آئر  آپ شہر کے یا ان سے منسلک عالقوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپاگر 

ہیں: سکتے کر حاصل نیچے دی گئی ویب سائٹ پر  تفصیالت کی کرائے عام  

 www.prtb.ie 

کو پہلے مہینے کا  کرایہ ایڈوانس سمیت  آپہونے سے پہلے  منتقلکے مکان میں  ہاؤسنگ رینٹڈ پر طور عام

 ادا کرنا ہوگا۔

ان لوگوں کے مدد کر تی ہیں جن کو بے گھر ہونے کا لینڈ آئراور فوکس   تھریشولڈدونوں چیڑیٹیز 

رہائش تالش کرنے کے غرض سے رینٹ  آپکی مدد بھی کرسکتیں ہیں اگر  آپ خطرہ ہوتا ہے،

 اسسٹنس ہاؤسنگ یا پیمنٹ سپلیمنٹ رینٹ پیمنٹ کو قبول کرتے ہیں۔   اسسٹنس ہاؤسنگسپلیمنٹ پیمنٹ  یا  

۔ ہیں کرسکتے حاصل پر 15 اور 14 صفحات آپ معلومات مزید میں بارے کے پیمنٹ  

؟سکتا ہے مانگ مکان مالک دستاویزات سی کون  

ہے۔ اسکت پوچھ لئے کے نقول کی دستاویزات ذیل مندرجہ مالک مکان  

؛   ہیں جانتے طرح اچھیکو  آپ جو جات حوالہ کا کردارکے  آپ    

ہوتا؛ اور سے طرف کی ایمپالئر کے آپ پر طور ام، جو جات حوالہ ورانہ پیشہکا  آپ    

۔لئے کے کرنے ظاہرکو  آمدنیپنی ا اسٹیٹمنٹس بینک .   

 

 

 

 

 

 

 بے گھری
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ذیل اداروں سے  آپجانتے ہیں بے گھر ہے یا بے گھر ہونے کا خطرہ ہے تو  آپیا جس کو  آپاگر 

 معلومات یا مشورہ کر سکتے ہیں: 

    اؤسنگ سیکشنہکا  تھارٹیکی لوکل  ا آپ

 پرسنز لیس ہوم یا 1800 707 707 پر الئن ہیلپ لیس ہوم گھنٹے 24 کونسل سٹی ڈبلن دی

تو؛ ہیں رہتے میں ڈبلن اگر -1800 724 724 پر یونٹ  
  

ہیں؛ رہتے میں کارک اگر -(021) 480 5495پر یونٹ پرسنز لیس ہوم کی کونسل سٹی کارک    

 ہیلتھ پر 83 صفحہ ،5 اپینڈکس کو آپ) سے آفیسر ویلفیئر کمیونٹی کے آفس ہیلتھ لوکل اپنے

؛(گی جائے مل فہرست کی آفیسز  
  

 ،1 اپینڈکس فہرست کی سینٹرز انفارمیشن سٹیزنز ۔سینٹر انفارمیشن کےلوکل سٹیزنز آپ

دیکھتے؛ پر 66 صفحہ  
  

 آپ اگر -( 0818 30 30 37: فون( )بی ٹی آر پی) بورڈ نینسیز ٹینی  ریزیڈینشل پرائیویٹ دی

 میں بارے کے حقوق اپنے کو آپ دار کرایہ بطور اور  ہے رہیں رہ پر رہائش کی کرائے

  اور تو؛ ہے ضرورت کی معلومات اور مشورے

  

www.threshold.ie - معلومات اضافی میں بارے کے حقوق اپنے دار بطورکرایہ کو آپ 

گی کرے فراہم  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت آپکرائے کی ادائیگی میں   

:ہیں قسمیں دو کی تعاون مالیمیں  ادائیگی کی کرائے  

جوسب نہیں بلکہ کچھ لوکل  اتھارٹیز فراہم کرتیں ہیں؛    اےپی(پیمنٹس)ایچ  اسسٹنس ہاؤسنگ

  اور
  

    آف سوشل پروٹیکشن فراہم کرتا ہے۔جو ڈپارٹمنٹ  رینٹ سپلیمنٹ پیمنٹس 

 

  پیمنٹس)ایچ اےپی( اسسٹنس ہاؤسنگ
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 آپاس طرح  لوکل  اتھارٹیز فراہم کرتیں ہیں سپورٹ ہےجو کہ ہاؤسنگ  ی قسم ک ایک نئی اےپی ایچ

۔اپنے ہے رہا جا کرایا متعارف پر بنیادوں وار مرحلہکو  اےپی یچاپنے لیے رہائش تالش کرسکتے ہیں۔ 

ی سے پوچھیئے۔لوکل  اتھارٹسپورٹ کے لیے  اےپی ایچعالقے  میں   

اسسٹنس فراہم کرسکے گے ان  اےپی کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ لوکل  اتھارٹیز اب ہاؤسنگ ایچ   

  لوکلکے تحت،   اےپی ایچ   کوالیفائی کرے گے۔ لئے سپورٹ کے  ہاؤسنگ سوشلگھرانوں کو جو   

 براہکو   مکان مالکپورے کرائے کی ادائیگی    سے جانب کی کنندہ وصول  کے  اےپی ایچ اتھارٹیز

۔کرائے گا کرے ادا شراکت کیکرائے کو اتھارٹی لوکل پھر کنندہ وصول اےپی ایچ   ۔ کرے گئیں۔ راست

ہوگی۔ مبنی پر صالحیتئیگی  کی  ادااس کی   اور آمدنیکی  کنندہ وصولکی شراکت   

فل ٹائم   آپ  کو اجازت ہوگی کہ آپ بغیر ہوئے محروم  پیمنٹ سے   اےپی ایچ کے تحت، اےپی ایچ

 لوکل)   گاطے پائے درمیان کے مکان مالککے اور   آپہ   معاہدکا    داری کرایہے۔  مالزمت کر 

   ۔(ہے نہیں مالک مکانی ک آپ اتھارٹی

 

 

 

 

 

 

 ہو اہلکے  ضروریات معمولی غیر آپ میں صورتوں کچھ اپنے ڈپازٹ کی رقم خود ادا کریں گے۔ آپ

کی مدد کرے  آپڈپازٹ کی ادائیگی میں  آف سوشل پروٹیکشن،اس صورت میں ڈپارٹمنٹ  ہیں سکتے

   گا۔  

 رینٹ سپلیمنٹ

 سپلیمنٹ رینٹ آپ ابھی بھی دستیاب نہیں ہے تو ،  اےپی ایچاس کونٹی میں رہتے ہیں جہاں  آپاگر  

کے آپ۔اس طرح ہیں سکتے دےڈپازٹ کو  آف سوشل پروٹیکشنڈپارٹمنٹ  درخواست پیمنٹ کےلیے

وہ لوگ جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں لیکن اپنا پورا کرایہ کرائے کا کچھ حصہ ادا ہوتا رہے گا۔ 

پیمنٹ کی اہلیت  سپلیمنٹ رینٹکی سہولت دی جاتی ہے۔  سپلیمنٹ رینٹبامشکل ادا کرتے ہیں ان کو 

  کےلیے:

ویٹنگ لسٹ میں ہونا الزمی ہے؛کا سوشل  آپ    

صرف سوشل  آمدنیکی  آپ سے ذیل ہونا ضروری ہے )اگر سطح خاص ایک آمدنی کی آپ

بہت حد تک کوالیفائی  کر جائیں گے(؛ اور   آپویلفیئر پیمنٹ ہے ،   
  

کو دوسری شرائط بھی پوری کرنی پڑ سکتی ہیں۔ آپ    
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 پروٹیکشن سوشل آف ڈپارٹمنٹ اپنے یا   سے سنٹر انفارمیشن سٹیزنز لوکل نےپ اپآ معلومات مزید

  :ہیں سکتے کر اصلذیل میں درج ہے(سےحویب سائٹ کی  س جسے

  www.welfare.ie 

 

 

 

 

 

چیک لسٹ ہاؤسنگ  

□ 
 

درخواست فارم   ہاؤسنگ  آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں اور کریں کہ  فیصلہاس چیز کا  آپ

 حاصل کرنے کے لیے اپنی لوکل اتھارٹی سے رابطہ کریں۔

سیکشن میں جمع کرائیں۔ اگر   ہاؤسنگکے   لوکل اتھارٹیمکمل کرکے  درخواست فارم  □

ویٹنگ لسٹ میں رکھا     ہاؤسنگکا نام  آپکے اہل ہوئے تو    ہاؤسنگسو شل   آپ

 جائے گا۔  

□ 
کو کتنی دیر انتظار  آپکہ گھر کے حصول کے لیے  پوچھےسے  اپنی لوکل اتھارٹی 

 کرنا پڑے گا۔ 

□ 
کہ پوچھے سے  اپنی لوکل اتھارٹی شروع کریں۔تالش کرائے پر گھر لینے کے لیے 

کےعالقے میں دستیاب ہے   آپ)ایچ اے پی( کی سہولت منٹس پے اسسٹنس ہاؤسنگ

ن ہیلپ وڈ پینگ یور رینٹ سے حاصل آایچ اے پی کے سیکشن   آپ)مزید معلومات 

 کریں گے(۔ 

□ 
ف سوشل آکےعالقے میں دستیاب نہیں تو اپنے لوکل ڈپارٹمنٹ   آپاگرایچ اے پی 

پیمنٹ کے لیے  سپلیمنٹ رینٹپ  آہ کریں اور ان سے پوچھے کرابطہ  پروٹیکشن سے

پ  اس آفیسز کی فہرست   آ  ف سوشل پروٹیکشن  آڈپارٹمنٹ کیسے اپالئی کریں گے۔ 

 کی ذیل وئب سائٹ سے حاصل کریں گے:

www.welfare.ie  

پہلے مہینے کے کرائے اور ڈیپوزٹ کی ادائیگی میں مدد درکار ہےپ  آاگر   □  
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پ آیا اس مقصد کے لیے  آف سوشل پروٹیکشن سے پوچھے کہ آڈپارٹمنٹ  آپ تو 

  نیڈز پے منٹ میں اپالئی کرسکتے ہیں۔ ایکسپشنل

رابطہ ف سوشل پروٹیکشن سے  آڈپارٹمنٹ  آپ پ  کو رہائش کی جگہ ملے تو، توآجب    □

۔    پیمنٹ کے اہل ہے سپلیمنٹ رینٹپ  آیا  آ کریں اور پوچھے کہ  

□ 
کریں کہ کرائے میں کون کون سی چیزیں شامل ہوگی  اتفاق ساتھ کے مکان مالک  آپ 

اور اس طرح کے  فیس مینجمنٹ)جیسا کہ گیس ، بجلی، پانی،ریفیوز کولیکشن، 

  اخراجات(

 

□ 
 ہمعاہد اک داری کرایہ یا لیز سے مکان مالک اپنےنے  آپاس بات کی یقینی بنائے کہ 

کسی دوسرے   آپکو ان کی سمجھ نہیں تو   آپہیں۔اگر   دستاویز اہمکیا ہے۔یہ حاصل  

   کے لیے کہیں۔ (تھریشولڈ مثال،)سےمدد 

□ 
کے نا م پر کر دیں گئیں  آپسہولتیں   دیگر اور پانی بجلی، گیس، اس چیز کو دیکھیں کہ 

یہ سارے بل ادا کر سکے۔ بہت حد تک یقین ہے کہ یہ معامالت حل ہو جائیں  آپہے تاکہ 

)اس سلسلے میں    کوٹرانسور یا کنکشن فیس ادا کرنی ہوگی۔ آپت ہوئی ضرورگے۔اگر 

    (دیکھیںجنرل انفارمیشن کے باب میں یوٹیلیٹیز  سیکشن کو 
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 اپنی رہائش کو دیکھیں اور اس سے مطمئن ہوئے بغیر ڈیپو زٹ جمع نہ کرائیں۔   □

□ 
اور اس قیمت پر  کریں وسیع کو تالش اپنی رہائش کی تو ہو ضرورت کو آپ اگر

  آسانی ادا کر سکتے ہیں۔ آپڈھونڈئیں جو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 فنانسس

بہتر طریقے  انتظاماور خرچ کا   آمدنیکو   اپنی  آپکا مطلب ہے کہ  رہنے پر طور آزادانہ میں لینڈ آئر

۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ باب معلومات مہیا کرے گا۔ گا پڑے کرنا سے  

مدنیآ   

مل جائے تو  اجازت کی رہنے یا حیثیت کی تحفظ ادارہ ذیلی یا مہاجر میں لینڈ آئر کو    آپایک بار جب 

اہل ہے۔ان    آپ  ف سوشل پروٹیکشن  پے منٹ کے لیے اپالئی کریں جس کے  آڈپارٹمنٹ کسی   آپ

 میں ذیل پے منٹ شامل ہیں:

    االؤنسجاب سیکر 

   ون فیملی پیرنٹ پے منٹ

    ؛ اوراالؤنسڈزابیلیٹی 

بینیفٹ چائلڈ    

 

 

 

ذیل جگوں سے حاصل کرسکتے ہیں: آپپیمنٹس  کی معلومات  ویلفیئر ان پر اور دوسری   

    ف سوشل پروٹیکشنآڈپارٹمنٹ اپنے لوکل 

سینٹر؛ اور انفارمیشن سٹیزنزاپنے      

www.welfare.ie   

 آپکی عمر اٹھارہ سال یا اس سے زیادہ ، بے روزگار اور کام کرنے کے لیے دستیاب ہے تو   آپاگر 

کو مالزمت مل نہیں  آپجب تک  )جےایس اے(  وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ االؤنسجاب سیکر 

گی ۔ ملےمد د میں  کو ماہانہ خرچ  کر نے  آپسے   االؤنساس  جاتی  تب تک   



18 
 

اپنے لوکل انٹیریو سینٹر کی فراہم  کو آپکے لیے اپالئی کریں گے تو   االؤنسجاب سیکر   آپجب  

معلومات اور مشورے دیئے جائیں گے ۔ سپورٹ سروسز کے بارے میں  ایمپالئمنٹ  کردہ   

کے لیے مالزمت ڈھونڈنے کا منصوبہ  آپکہ فیسر سے بھی ہوگی جو آکی مالقات کیس    آپاس دوران  

اس منصوبے میں ٹریننگ یا ایجوکیشن  کا تشکیل دےگا۔ اس کو پرسونل پروگریشن پالن کہتے ہیں۔

 حوالہ بھی شامل ہوسکتا ہے۔

 ون فیملی پیرنٹ پے منٹ

پال  کو بچوں بغیر کے حمایت کیدوسرے پارٹنر پارٹنر ایک اور ہے کم سے سال 66 عمر کی آپ اگر

پر  آپپورا کرنا    شرائطکچھ  . ہیں سکتے ہو اہل رنے کےککو وصول  منٹ  اپے   اس تو،آپ ہے رہیں

۔ہے الزمیبھی   ہونا نیچے سے سطح خاصکا آمدنی کی آپ اورالزم ہے   

 

 

 

 

 

 

 

 

االؤنسڈزابیلیٹی   

کے اہل ہونے کے لیے ذیل  شرائط کا ہو نا ضروری   ہیں: )ڈی اے(االؤنسڈزابیلیٹی   

ہے اس بات کی بہت حد تک امید  معذوری ذہنی یا جسمانی یا بیماریکو کوئی انجری،  آپاگر 

کا  عرصہ درکار ہو؛ اور  سال ایک کم از کمکو    آپہے کہ اس سے ٹھیک ہونے میں   
  

کے  قابلیت اور تجربے عمر، کی آپوہ کام نہ کرسکیں جو  میں نتیجے کے معذوریاس   آپ 

 حامل شخص کو کرنے چاہیے۔ 
  

 ہونا نیچے سے سطح خاص ایککا  آمدنی کی آپ اور چاہیے ہونی سال 16 کم از کم عمر بھی آپ

۔ہے الزمی  

بینیفٹ چائلڈ  

ہے جن کے بچہ  کی عمرسولہ سال سے کم  ادائیگی قابلکے لیے  سرپرستوںان والدین یا  بینیفٹ چائلڈ

 معذوری کوئیحاصل کر رہے ہیں یا پھر انہیں     یوتھ ریچ ٹریننگیا    ہے  اور وہ فل ٹائم ایجوکیشن   

۔ہے  
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ف سوشل پروٹیکشن کے ذریعے اپالئی کریں  یا ذیل ویب سائٹ آاپنے لوکل ڈپارٹمنٹ  بینیفٹ چائلڈ 

 وزٹ کریں:

www.welfare.ie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ایم اے بی ایس(سروس بجٹنگ اینڈ ایڈوائس منی  

 
ایک ریاستی ایڈوائس سروس ہے۔یہ سروس ان لوگوں  ایس(سروس)ایم اے بی  بجٹنگ اینڈ ایڈوائس منی

( کی ادائیگی کے لیے سخت جدوجہد کرتے ہیں یا االدا واجب وہمد ہے جو اپنے قرضوں )آکے لیے کار

۔ہے سروس رازدارانہ اور مفت ایک یہجنھیں اپنے خرچوں کے انتظام  کے لیے مدد درکار ہے۔     
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 تک بجے 8 رات سے 9 صبح جمعہ تا بیر پر( 076 107 2000: فون) الئن ہیلپ کی ایس بی اے ایم آپ

۔ہیں سکتے لیں مدد اور بات سے ایڈوائزر منی آپ میں اوکات ان۔ہیں کرسکتے کال  

 ما یا پیسوں کر مل پر طور ذاتی سے ایڈوائزر منی  اور ہیں سکتے جا دفتربھی کے ایس بی اے یم ا آپ

 پر 75 نمبر صفحہ آپ فہرست کی آفیسز ایس بی اے یم ا۔ ہیں کرسکتے حل مسائل کے قرضوں لی

۔ ہیں سکتے دیکھ میں 3 اپینڈکس MABS یا پیسے کے آپ جو مشیر پیسہ ایک اور دورہ کا دفتر  

 2000: فون) الئن ہیلپ کی ایس بی اے ایم تو ہیں رہے سوچ کا لینے قرض سے دہندہ قرض آپ اگر

 پاس کے آپ کو آپ وہ۔ ہیں کرسکتے رابطہ تک بجے 8 رات سے 9 صبح جمعہ تا بیر پر( 076 107

۔ہیں سکتے دے مشورہ پر آپشنز موجود  

 

 

 

 

 

 کرنے مدد اپنی کو آپ ادھر ہیں سکتے کر ان الگ پر( ہے درج میں ذیل جو) سائٹ ویب ہماری آپ یا

۔گی جائیں مل تجاویز اور مشورے پر طریقوں آسان کے    

www.mabs.ie 

 منی لینڈنگ

 ذریعے کے دہندہ قرض دوسرے یا بینکوںان لوگوں کو قرض فراہم کرتے ہیں جن کو  دہندہ قرض رقم

تیں ہے۔ یہ لوگوں سے سود کی زیادہ شرح چارج کرتے ہیں۔  آمشکالت پیش    کرنے حاصل قرضے

  کو گھر میں فون کرے گے۔ آپ   دہندہ قرضقرضوں کی وصولی کے لیے بہت سے 

 قرض قانونی. ہے الئسنس لینڈنگ منی کا لینڈ آئر آف بینک سینٹرل پاس کے دہندوں قرض قانونی

آپ فہرست کی دہندوں  www.centralbank.ie  

 آپ, ہے یافتہ الئسنس دہندہ قرض مخصوص کہ لئے کے کرنے معلوم یہ. ہیں سکتے کر حاصل سے

۔   ہیں سکتے کر  بھی کال پر(1890 777 777: فون) الئن ہیلپ کی بینک سینٹرل  

کے بغیر قرض فراہم  الئسنسکے  بینک سینٹرلنہیں ہوتا۔  الئسنس پاس کے دہندوں قرض قانونیغیر 

میں کرنی چاہیے۔   بینک سینٹرلپ کو اس کی رپورٹ گارڈائی )پولیس( یا  آکر نا ایک جرم ہے اور   
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 ایمپالئمنٹ

کرنا تالش کی مالزمت  

درج ہے جن   اقدامات چندکرسکتے ہیں۔ یہاں مدد میں تالش کامکو  آپکے وسیع ذرائع ہیں جو  معلومات

ے۔ ہ ہوسکتی  مدد کی  آپسے   

تحقیق: 1 مرحلہ  

۔ ان ہے خیال اچھا ایککرنا  تحقیق میں بارے کے مواقع کے کام سے ذرائع ممکنہ تمام کے معلومات 

 میں کچھ اہم ذرائع یہ ہیں: 

معلومات اور مشورے بھی دے کو  آپ اسٹاففس۔  آسروسز  ایمپالئمنٹکا انٹریو سینٹر یا  آپ

   کی فہرست بھی شامل ہے۔ جگہوں خالیکی  مالزمتسکتا ہے جس میں 
  

 www.jobsireland.ie. 

 اس۔ہیں ہوتی پوسٹ نوکریاں دستیاب تمام کی ممالک بیرونی اور پرآئرلینڈ سائٹ ویب اس ا

 سی اپنی: 2 مرحلہ)ایڈ پر بیس ڈیٹا کی آئرلینڈ  جابز وی سی اپنی آپ  سے د مد کی سائٹ ویب

۔ہیں سکتے کر( دیکھیں تیاری کی وی  

  

 

 

 

http://www.jobsireland.ie/
http://www.jobsireland.ie/
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کمپنیاں ان سی ویز تک رسائی اور جاب سیکر سے براہ راست رابطہ کر سکتی ہیں۔ اس ویب 

اور  آسامیاں بھی لسٹ ہوتی ہیں جو  انٹرنشپ تحت کے اسکیم ایمپالئمنٹ کمیونٹیسائٹ پر  

  ڈپارٹمنٹ آف سوشل پروٹیکشن چالتا ہے۔ 

 

یفائیڈ جابز سیکشنز۔نیشنل اور لوکل اخبارات کےکالساخبارات:      

بھی سرچ کرسکتے ہیں۔اگر   الئن آن یا میں ڈائریکٹری فونپ ان کو آ :ایجنسیاں ریکروٹمنٹ

سپیشلٹ ا کی مالزمت ڈھونڈ رہے ہیں تو اس مقصد کے لیے قسم خاص ایک کیپ آ

  بھی موجود ہیں۔   یجنسیاںاریکروٹمنٹ 

  

 اور مارکیٹوں سپر الئبریریوں، اور کھڑکیوں ریسٹورنٹ کی اوروندکان اکثر نوکریاں نوٹسز:

ہوتی ہیں۔  مشتہر میں میں بورڈز نوٹس کمیونٹی دیگر  
  

ہوتی مشتہرہی   پر سائٹ ویب کی کمپنیکچھ مالزمتوں کے لیے خالی جگہیں   صرف کمپنیاں:

کے  آپ کر نی چاہئے جو کہ چیک سائٹ ویبان کمپنیوں کی   سے باقاعدگی کو آپ ہیں۔

 شعبے کام کرتی ہیں۔  

  

کی معلومات ہوتی ہے۔  مواقع کے کامدوست یا رشتہ داروں کوذاتی روابط:     

تیاری کی  وی سی اپنی: 2 مرحلہ  

 ذاتی کی آپ یہ ۔ہے دستاویز اہم ہی بہت ایکریزیومے بھی کہتے ہیں(  اوقات بعضسی وی )جسے 

صالحتیں اور دو  کی آپ ۔ اس میںہے خالصہ ایک کا تجربے کے کام اور قابلیت تعلیمی تفصیالت،

  حوالہ دے سکے۔ آپافراد کے نام شامل ہونے چاہئے جو  
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سروس )ایل ای ایس( یا جابز کلب متعدد چیزوں   ایمپالئمنٹکی لوکل    آپبے روزگار ہے تو ،   آپاگر 

کی مدد کرسکتے  آپمیں کی ٹریننگ ()سی وی بنانے  یاجاب ایپلیکیشن  لکھنے  اور انٹر ویو سکلز

 ہیں۔ 

  کرنا اپالئی لیے کے کام: 3 مرحلہ

 بارے کے   مپنی،  اسامی اورک ہیں رکھتے دلچسپیکرنے میں   تالش  خالی جگہ کی مالزمت آپاگر 

سے رابطہ کریں۔ ایمپالئرکے لیے  کرنے حاصل معلومات مزید میں  

کے مطابق  اپ ڈیٹ کریں اور اپنی کمپنی کو خط یا  معلومات   متعلقہسے   کامکواپنی سی وی 

کے مطابق ہونی  ضروریات مخصوص کی کامکی درخواست  آپدیں۔   بھیجدرخواست فارم کے ساتھ 

  چاہئے۔ 

کے لیے اہم ہے۔  آپاس کی تیاری کرنا    تو، ہے جاتا بالیا لئے کے انٹرویوکو  آپاگر   

کیا؟ بعد کے اس: 4 مرحلہ  

پشنز پر غور کرنا پڑ سکتا ہے جیسا کہ آکو دوسری  آپ،  تو ہو نہ کامیاب میں تالش کی کام  آپاگر   

۔  ایمپالئمنٹٹریننگ، ریٹرننگ ٹو ایجوکیشن یا   سیلف   

 ٹریننگ

کو   یہ بھی بتا  آپٹریننگ کورس کرنے کا مشورہ دے سکتا ہے۔وہ  کو  آپفیسر آانٹریو سینٹر میں کیس 

ٹریننگ کورسس ٹریننگ کورس کے دوران  فنڈنگ یا سپورٹ کےاہل ہے۔   آپیا آسکتا ہے کہ 

     آپ پر معلوماتٹریننگ کورسس  مخصوص ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ بورڈز  فراہم کرتے ہیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.etbi.ie سے حاصل کرسکتے ہیں۔ 

۔ہے گئی دی میں 4 اپینڈکس پر 81 نمبر صفحہ ست فہر کی بورڈز ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن  

http://www.etbi.ie/
http://www.etbi.ie/
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ہے؟ دستیاب مددکونسی  دوسری  

 آپیہ ان لوگوں کی مد د کرتی ہے جو ایک سال سے زیادہ کام سے دور ہیں۔یہ سروسز۔ ایمپالئمنٹلوکل 

سکیم دیکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ مقامی کمپنیوں کو  ایمپالئمنٹپشنز اور کمیونٹی آ  ٹریننگ  کی

 مناسب کارکن ڈھونڈنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ذیل ویب سائٹ چیک کریں:

www.localemploymentservices.ie. 

کرتے ہیں۔ فراہم مواقع کے تجربے کے کام یہ جاب بریج انٹرشپز۔   

کی مدد کر سکتے ہیں: آپیہ جابز کلبز۔  

   اپنی سی وی بنانے میں

    کام تالش کرنے میں؛ اور

   پریکٹس انٹرویو سکلز

 ہوتا ہفتے 1-4 دورانیہ کا جن ہیں کرتے منعقد بھی شاپ ورک پریپیریشن جاب اور سروسز ان ڈراپ یہ

۔ہے  

کو شارٹ ٹرم  ٹریننگ لینے کے قابل بناتی ہےجو کہ  آپیہ گرانٹ ٹریننگ سپورٹ گرانٹ)ٹی یاس جی(۔

انٹریو کو مالزمت تیزی سے مل سکتی ہے۔ آپاسٹیٹ پرووئیڈر کے پاس دستیاب نہیں ہوتی یا اس سے 

  نشاندہیپ کےلیے سپورٹ گرانٹ منظور کر سکتا ہے اگر اس کی ضرورٹ کی   آفیسر  آسیٹر کا کیس 

پرسنل پروگریشن پالن ہوتی ہے۔  مزید معلومات حاصل کرنے کے لیےبراہ مہربانی ذیل ویب سائٹ 

 وزٹ کریں:

www.welfare.ie 

  

 

 

 

 

ویب سائٹ  ذیل آ پ معلومات میں بارے کے تالش کی کام ن ایمپالئیڈ۔آف دی آ آرگنائزیشن نیشنل آئرش

ہیں کرسکتے لوڈ ڈاؤنسے   

www.inou.ie.     

 قابلیت

گا؟ جائے کیا تسلیم میں آئرلینڈ الیفی کیشنکو میری کیا  

http://www.localemploymentservices.ie/
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کو تسلیم کرتی ہے(    کیشن کوالیفی )اسٹیٹ ایجنسی جو کو  آئرلینڈ  کیشن کوالیفیکو کوالٹی اینڈ   آپ

 میں آئرلینڈکو   کیشن کوالیفیکی   آپ سےرابطہ کرنے کی ضرورت ہے یہ چیک کرنے کےلیے کہ

نیچے دی گئی ویب سائٹ وزٹ کریں: آپ۔یہ بہتر ہے کہ   کیا جائے گا تسلیم  

www.qqi.ie. 

  کیشن کوالیفیکی   آپہے ، یہ چیک کرنے کےلیے کہ       کیشن کوالیفیپاس پروفیشنل  آپاگر   

کرانی برانچ سےئرش آ ف آاس کی جانچ پڑتال اپنی پروفیشنل بوڈی  آپو ت ہیں قبول قابلمیں   آئرلینڈ

۔ چاہئے  

استحقاق اور حقوق  

ہیں؟کیا حقوق میرے پر جگہ کی کام   

۔ہیں حقوق مخصوص تحت کے قانونے ک آپ تو،ےہہوئی   پیشکش کی کاماگر  کو آپ  

 اپنی سی وی بنانے میں

   معاہدہ یہ ہوتے ہیں۔ اہل کے کرنے معاہدہ ایک اندر کے ماہ تین کام شروع کرنے کے آپ

ذیل میں   آپ  معلومات مزید پر معاہدوںکے کامو ضوابط طے کرے گا۔  شرائط کی مالزمت

:ہیں سکتے کر حاصلدرج ویب سائٹ پر  

 www.citizensinformation.ie 

۔ہے گھنٹہ فی یورو 8.65 تنخواہ یہ الحال فی۔ہیں ہوتے مستحق کے اجرت کم از کم آپ  

 

  

 
 

 

 

 آپ ایمپالئر کا آپ۔ گی جائے ہو گھنٹہ فی یورو 9.15 کر بڑھ یہ سے 2016 جنوری یکم لیکن

۔سکتا کر نہیں ادا کم کو آپ پر طور قانونی لیکن۔ہے سکتا کر ادا زیادہ سے حر اس کو  

 

کا  ریگولیشنز،جن کام کے سیکورٹی اور ستھرائی صفائیکچھ مالزمت کے سیکٹرز ، جیسا کہ 

کے مطابق ہوتا ہے۔      ضوابط و واعدق احاطہ  
  

؟ہوں گے حاصل حقوق کیا مجھےا ہوں تو کرت کام ٹائم پارٹ میںاگر  

 کچھ حاصل ہوتے ہیں۔ کو فل ٹائم ورکرز کے برابر کے حقوق آپ میں،  کام ٹائم پارٹ پر طور عام

مقررہ وقت تک کام کرنا پڑتا ہےاس سے قبل کے کچھ  دوسرے حقوق اثر میں    کو آپ میں صورتوں

پرمزید معلومات    کام ٹائم ارٹپ  (۔استحقاق کام ختم کرنے  کے اوقات کی   پر طور کے ثالئیں)مآ

 لینےکے لیےبراہ مہربانی ذیل ویب سائٹ وزٹ کریں:

www.workplacerelations.ie 

ہیں؟ حقوق کیا میرے. ہے معاہدہ اک مدت مقررہاگر میرا  

http://www.qqi.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
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عمومی طور پر ۔ہیں رہے کر کام لئے کے مقصد مخصوص کسی یا وقت مخصوص  اب لوگ سے بہت

کےمعاہدے کو  مدت مقررہکے  آپکا ایمپالئر  آپ۔تاہم ، جیسے حقوق حاصل ہیںورکرز دیگر ، آپ کو

کےمعاہدے  مدت مقررہتک مسلسل ایک یا زائد دفعہ  سال چار صرف آپمسلسل    رینیو نہیں کرسکتا۔ 

ےکا اہل تصور کرتا ہے۔ معاہد مستقل کو آپ قانون بعد، کے سال چار پر کام کرسکتے ہیں۔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ہے؟ اجازت کی کرنے کوکام لوگوں نوجوان اور بچوں  

 ایمپالئر میں حاالت محدود۔ ہے نہیں اجازت کی کرنے کام کو بچوں عمر کم سے سال 16 پر، طور عام

 سائٹ ویب ذیل کو آپ معلومات مزید پر اس۔ ہے سکتا لگا پر کام کو بچوں کے عمر کی سال 15 اور 14

:گی ملے پر  

www.workplacerelations.ie. 

ایمپالئمنٹ( سیلف) روزگار اپنا  

 سیلف ایمپالئمنٹ

اپنا کاروبار شروع  آپکا مطلب ایمپالئر کی بجائے اپنے لیے خو د کام کرنا ہے۔اگر  ایمپالئمنٹسیلف 

س پر غور کرنی کی ضرورت ہے۔  ا مسائلکو اس بارے میں مختلف  آپکر نے کی سوچ رہے ہیں تو، 

روزگار  بے  ہیں، رہے کر آپ کام  اپالئی ہوتے ہیں چاہے   ضوابط اور معاونتیں مختلفسلسلے میں 

ئیں ہے۔آکاروبار کرنے    لینڈ آئربیرون ملک سے ہیں یا   
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لوگوں کو   االؤنس یہ۔ ہیں ہوسکتےکے اہل  االؤنس انٹرپرائزبیک ٹو ورک   آپ  تو  روزگار ہیں بےاگر 

کا انٹریوکیس   آپ اختیار کرنے کے ساتھ سوشل ویلفیر پےمنٹ لینے کا حق دیتا ہے۔ ایمپالئمنٹ سیلف

سے حاصل س سائٹ ویب ذیل  آپ معلومات مزید پر اس اس بارے میں مزید بتا سکتاہے۔ پ کوآفیسر آ

 کرسکتے ہیں:

 www.welfare.ie یا

 www.citizensinformation.ie 

  مفید سائٹس ویب ذیلحاصل کر نے کےلیے  معلومات مومینیا کاروبار شروع کرنے سے متعلق ع  

سکتی ہیں: ہوضابط   

     

 

 

 

 

؛ہےکرتی  فراہم معلومات پر کاروبار نئے چھوٹے،یہ   www.localenterprise.ie   

 بارے کے پروگراموںیلیپمنٹ کےڈو اینٹرپرینوئرز ممکنہ

؛لئے کے معلومات میں  

www.enterprise-ireland.ie   

  www.welfare.ie  بےروزگار لوگ جو بزنس کرنا چاہتےہیں؛

چھوٹے کاروباروں کے لیے دستیاب قرضوں کی 

 معلومات کے لیے۔

www.microfinance.ie   

 ٹیکس سیشن

 سے کمشنرز آپ ریونیو ۔گا پڑے کرنا ادا ٹیکس کو آپ کرتے ہیں تو شروع کام آپ جب بار ایک

:ہیں سکتے کر حاصل پرذیل میں درج چیزوں  معلومات  

؛کریڈٹ ٹیکس    

؛ ہے ہوتا نہیں اطالق کا ٹیکس جہاںہولڈ ٹیکس  تریش    

ہوتی ہے۔  تعمیل ساتھکے  ریگولیشنز ٹیکس انکم طرحاور کس     

س سے مل سکتی ہیں:سائٹ ویب ذیل کو آپٹیکس سے متعلق مزید معلومات   

 www.revenue.ie اور

 www.citizensinformation.ie 
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 ایجوکیشن

 ضروری ہونا یافتہ تعلیم تک سال 16 سے عمر کی سال 6 کا بچوں سے، طرف کی قانون میں، لینڈ آئر

(۔ لیتے کر نہیں مکمل سال تین کے تعلیم کی درجے دوسرے وہ تک جب یا) ہے  

بچے ان کے کشوں محنت وطن تارکینہیں یا   مہاجرین ،گزین پناہچاہے   ہیں نئے میں لینڈ آئربچے جو 

کی طرح کے تعلیمی حقوق حاصل ہیں۔ بچوں دوسرے میں لینڈ آئرسب کو    

۔ہےاہو بنا پر تعلیم مزید اور سطح تیسری سطح، دوسری بنیادی، نظام تعلیمی آئرش  

 ابتدائی تعلیم

کمیونٹی اور دضاکار منظم ایجوکیشن کا حصہ نہیں ہے۔یہ نظام پرائیویٹ،  تعلیم ابتدائی میں لینڈ آئر 

 گروپس چالتے ہیں۔ان میں
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لینگویج پری سکولز،  پلے کروپس اور ڈے کئیر سروسز شامل  آئرشکریچس، نرسریز، پری سکولز،  

 ہیں۔  

فری پری سکول  ائیران  ارلی چائلڈ ہوڈ  کئیر اینڈ ایجوکیشن( تشکیل دیا گیا ای پروگرام) سی دی ای سی

ہے جو ان بچوں )جن کی عمر چار سال سے کم ہے( کے لیے پرائمری سکول شروع کرنے سے پہلے 

میں بہتر سرگرمیوں تک رسائی ممکن بناتا ہے۔مزیدمعلومات نیچے دی گئی ویب  فری پری سکول ائیر  

 سائٹ سے مل سکتی ہے:

 www.dcya.gov.ie 

 پرائمری ایجوکیشن

سکولز کو نیشنل  پرائمری جاتے ہیں۔سکول  پرائمریجن کی عمر چار سے بارہ سال ہے وہ  بچے

 سکولز بھی کہا جاتا ہے۔ان کی کئی قسمیں ہیں:

   ڈینومینیشنل)مذہبی(سکولز؛

ملٹی ڈینومینیشنل سکولز؛     

ڈینومینیشنل سکولز؛ نان    

ئرش سپیکنگ سکولز)جن کو گیلسکوئلیئنا کہتے ہیں(؛ آ    

ہوتی ہے؛ ان بچوں کے سکولز جن کو معذوری کی وجہ سے سپیشل ایجوکیشن کی ضرورت 

 اور
  

   پرائیویٹ پرائمری سکولز۔

پ کا بچہ پرائیویٹ سکول آپ چاہتے ہیں کہ آاسٹیٹ کے پرائمری سکولز میں تعلیم مفت ہے۔ اگرچہ اگر  

سکول ائیر ستمبر سے جون تک ہوتا ہے۔ کا فیس ادا کرنا ضروری ہوگا۔پ آمیں پڑھے تو   

ف مینیجمنٹ کرتا ہے۔ آکی نگرانی بورڈز انتظام کے اسکولوں پرائمری  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.dcya.gov.ie/
http://www.dcya.gov.ie/
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)سیکنڈ لیول ایجوکیشن(دوسری سطح کی تعلیم  

 عمر کی سال 18 یا 17 اور کرتے آغاز کا تعلیم کی سطح دوسری گرد ارد کے عمر کی سال 12 بچے

۔ہیں چھوڑتے گرد ارد کے  

منعقد ہوتے ہیں۔  متحاناتکی مدت پانچ سال ہے اس دوران دو دفعہ ریاستی ا تعلیم کی سطح دوسری

پانچ سال دئیے جاتے ہیں۔کچھ سکولز  سرٹیفیکیٹ لیونگاور    بعد کے سال تین سرٹیفیکیٹ جونیئر

کا کل  تعلیم کی سطح دوسریفر کرتے ہیں جسکی وجہ سے آکے بعد ٹرانزیشن ائیر   سرٹیفیکیٹ جونیئر

 دورانیہ چھ سال ہوجاتا ہے۔ 

کے تین  تعلیم کی سطح دوسرییا سولہ سال کی عمر میں سکول چھوڑ سکتا ہے ) بچہ ایک جلد سے جلد

(۔ہے میں بعد بھیکوئی   جوسال مکمل کرنے کے بعد،    

کے سکولوں کی کئی قسمیں ہیں ، جن میں شامل ہے:  سطح دوسری   

 طرف کی حکام کے چرچ اکثر،  انتظام اور ملکیت کینجی  ) سکولز سیکنڈری رضاکارانہ

چالئے جاتے ہیں(؛ سے  
  

ملٹی ڈینومینیشنل سکولز؛     

اورسکولز اینڈ کمیونٹی کالجز؛ووکیشنل     

   کمیونٹی اینڈکمپرہینسو سکولز۔

ف مینیجمنٹ کرتا ہے۔آکی نگرانی بورڈز انتظام کے اسکولوں کے سطح دوسری  

لینگوئج سپورٹانگلش   

تی لیکن پھر بھی آ انگریزی کم بہتکو   بچے کے آپبچے بہت جلد انگریزی سیکھتے ہیں۔اگر  چھوٹے 

 پر طور کے زبان پہلی  انگریزیاس کو اپنے ہم عمر بچوں کی کالس میں پڑھیا  جائے گا۔وہ بچے جو  

یں بولتے ،نہ  

 

 

 

 

 

 

کی سپورٹ ہے۔ زبان اضافیان کے لیے دونوں لیولز )پرائمری اور سیکنڈ( پر ا  

سپیشل نیڈز ایجوکیشن   
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 اسکول اپنے کے انکے حامل بچوں کو  ضروریات تعلیمی خصوصی والے ہونے پیدا سے معذوری

مزیدمعلومات نیچے دی گئی ویب سائٹ سے  اضافی سپورٹ دی جاتی ہے۔ میں کولوںسپیشل اس   یا میں

 مل سکتی ہے:

www.ncse.ie 

 

 تیسری سطح کی تعلیم

کو ہائیر ایجوکیشن بھی کہتے ہیں۔ ان میں شامل کورسز چالئیں جاتے ہیں: تعلیم کی سطح تیسری  

   یونیورسٹیوں

ف ٹیکنالوجی ؛آانسٹیٹوٹ      

ف ایجوکیشن؛اورآکالجز     

لیول کالجز ۔تھرڈ پرائیویٹ     

سرٹیفیکیٹ  لیونگ رسائی تک تعلیم اعلیکی   علموں طالبدوسری سطح کی تعلیم حاصل کر نے والے 

   ہے مبنی پر

 

 

، سیکنڈلیول سکول کے اسٹیٹ امتحانات کے اختتام پر ہوتا ہے۔ء جس کا اجرا  

پ اپنی آ  ۔ہےکرتا  انتظام کا درخواستیں کی اداروں تعلیمی اعلی( فیسز )سی اے او( آ ایپلیکیشنز سینٹرل 

بھیج کرکرسکتے ہیں۔  درخواست مکملسی اے او کو   فارم اطالقجگہ کا   

دی گئی ویب سائٹ سے مل سکتی ہے:مزیدمعلومات نیچے   

www.cao.ie 

حاصل کرنے کےلیے مالی امداد میسر ہے؟ تیسری سطح کی تعلیم   

http://www.ncse.ie/
http://www.cao.ie/
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طالب علموں کےلیے مالی امداد مینز ٹیسٹیڈ ہے) اس کی بنیادفیملی انکم ہے(۔ گرانٹ دستیاب ہیں جس 

سے  طالب علم رہن سہن کے خرچے، ٹرانسپورٹ کے خرچے اور کالج فیس ادا کر سکتے ہیں۔ان 

یچے دی مزیدمعلومات ن ئی( کرتی ہے۔آئرلینڈ )ایس یو ایس آگرانٹ کا انتظام سٹوڈنٹ یونیورسل سپورٹ 

 گئی ویب سائٹ سے مل سکتی ہے:

www.susi.ie 

کچھ طالب علم اضافی مد د بھی لے سکتے ہیں۔ان میں شامل ہیں:     

)پی ایل  سرٹیفیکیٹلیول اور پوسٹ لیونگ تھرڈوہ طالب علم  جو معذوری کا شکار ہیں،فل ٹائم 

 سی(  کورسزمیں شرکت کررہے ہیں؛اور  
  

    لیول کی تعلیم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے۔تھرڈ  پر بنا کی وجوہات الیم جو لباط

)ایچ ای اے( فراہم کرتا ہے۔اس  بارے میں  اتھارٹی ایجوکیشن ہائرف دی  آ آفس ایکسیس نیشنلیہ مدد 

پ  نیچے والی ویب سائٹ  سے لیں سکتےہیں: آمزید معلومات   

www.hea.ie 

کالج یا یونیورسٹی سے پوچھ سکتے ہیں۔ ءمزید تفصیالت طلبا     

 

 

 

 

 ریفیوجیز یا اسائلم سیکرز کے لیے کو ئی مد د موجود ہے؟

 لئے کے علموں طالب   ان سکیم( ٹرائل)پائلٹ نئی ایک کو 2015 اگست 28 چونکہ۔ ہیں کچھ ہاں جی

 والے نے چھوڑ سکول وہ  خدف کا سکیم نئی اس۔ہیں رہے چھوڑ سکول سیکنڈری جو ہے گئی بنائی

 کےمرحلے حکم کے بدری ملک  کرجو چھوڑ کو ان) ہیں اندر کے سسٹم پروٹیکشن جو ہیں بچے

 کی سورٹ  سٹوڈنٹ   ماتحت کے   سکیم گرانٹ سٹوڈنٹ حالیہ رسائی تک گرانٹ کی ان  اور( پرہیں

نا ہوگا:کر پورا کو معیار ذیل مندرجہ کو علموں طالب۔ہے ہوتی پر بنیادوں(  ٹرائل)پائلٹ  

یا ایک فرد ہےجس کو رہنے کے پروٹیکشن درخواست گزار کی تعریف کو پورا کرنا ہوگا 

  ؛(پرہیں کےمرحلے حکم کے بدری ملک  کرجو چھوڑ کو ان) مرحلے پر ہے
  

لیونگ سرٹیفکیٹ پاس کر لیا ہے؛اس نے    

میں داخلہ ہوگیا  کورس گریجویٹ انڈرکورس میں یا منظور شدہ  سرٹیفیکیٹپوسٹ لیونگ 

  ہے؛
  

 کی شرکت سال تعلیمی پانچ کم از کم میں نظام کے اسکول آئرش تک 2015 اگست اکتیس    

؛اورہے  
  

 چھوڑ کو ان) مرحلے ریمین ٹو لیو ایٹ یا پروٹیکشن فار ایپلیکیشن تک 2015 اگست اکتیس

  ۔ہے حصہ سے  سال پانچ کم از کم کا( پرہیں کےمرحلے حکم کے بدری ملک  کرجو
  

http://www.susi.ie/
http://www.hea.ie/
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پ  کو نیچے والی ویب سائٹ  پر مل سکتی  آاوپر بیان کی گئی سکیم کے بارے میں مزید معلومات  

 ہے:

www.education.ie.   

 

 

 

 

 

 

شدہ ہے؟ئرلینڈ میں تسلیم آ کیا میری تعلیمی کوالیفی کیشن   

ایک اسٹیٹ ایجنسی ہے جس ذمے داری   آئرلینڈ  کیشن کوالیفییہ چیز حاالت پرمنخصر ہے۔ کوالٹی اینڈ 

تسلیم کرنا کو بیرونی ممالک میں  کیشن کوالیفیش آئرمیں اور  آئرلینڈ  کیشن کوالیفی بیرونی  کو

ہیں: پ اس کی ذیل ویب سائٹ سے لیں سکتےآمزید معلومات ہے۔  

www.qqi.ie    

بالغان تعلیم اور تعلیم مزید   

وہ تعلیم  اور ٹریننگ ہے جو سیکنڈ لیول سکول کے بعد حاصل کی جاتی ہے لیکن یہ تعلیم  تعلیم مزید

 تھرڈ لیول سسٹم کا حصہ نہیں ہوتی۔اس میں متعدد پروگرام شامل ہیں جیساکہ:

)پی ایل سی( کورسز؛ پوسٹ لیونگ سرٹیفیکیٹ    

پرچونیٹیز سکیم ۔یہ بےروزگار لوگوں کےلیے سیکنڈ چانس ایجوکیشن ہے؛آٹریننگ  ووکیشنل    

؛ یوتھ ریچ پروگرام فار ارلی سکول لیورز    

   لٹریسی اینڈ بیسک ایجوکیشن پروگرام؛

   ایوننگ کالسس فار اڈلٹز ان  سیکنڈ لیول سکولز۔

پر مزید معلومات ہیں)فرڈر ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پر کلک کریں(یا لوکل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ سے 

 www.education.ieمزید معلومات  

۔گی جائے مل فہرست ایک کی ان میں 4 اپینڈکس پر 81 صفحہ کے کتابچے اس کو آپ حاصل کریں۔  

۔ہیں بھی پر 88 صفحہ میں 6 اپینڈکس لنکس ایجوکیشن  

http://www.education.ie/
http://www.education.ie/
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ف ایجوکیشن  آدستیاب سپورٹ( ڈپارٹمنٹ ش ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں مزید معلومات )بشمول آئر

 اینڈ سکلز کی ویب سائٹ پر مل سکتی ہے:

 www.education.ie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.education.ie/
http://www.education.ie/
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 ہیلتھ کئیر

کو ہیلتھ سروس   ایگزوٹیو )ایچ ایس ای( چالتا ہے۔پبلک ہوسپیٹل کی   میں پبلک ہیلتھ سروس آئرلینڈ

فیسز اور ہیلتھ سینٹرز کے نیٹ ورک کو بھی چالتا ہےجوکہ آنگرانی ایچ ایس ای کر تا ہے۔یہ لوکل ہیلتھ 

  شل سروسز فراہم کرتے ہیں۔وسیع ہیلتھ اور سو

آفیسزایچ ایس ای لوکل ہیلتھ    

فس ایک انٹری پوائنٹ ہے۔  آپ کا اپنا لوکل ہیلتھ آکمیونٹی ہیلتھ اور پرسونل سوشل سروسز کے لیے 

فیسز اور ہیلتھ سینٹرز وسیع سہولتیں فراہم کرتے ہیں جن میں شامل ہے: آوکل ہیلتھ ل  

   جی پی )فیملی ڈاکٹر(سروس؛

؛پبلک ہیلتھ نرسنگ    

؛ چائلڈ ہیلتھ سروسز    

   کمیونٹی ویلفیر 

  

 

 

 

ف دی فیٹ(،آچیروپوڈی)کئیر      

ئی(،آف دی آاوپتھلمک )کئیر      

    سپیچ تھریپی،

   سوشل ورک،

ڈکشن کونسیلنگ اینڈ ٹریٹمنٹ،آ    

   فیزیو  تھریپی، 
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کوپیشنل تھریپی، اور آ    

   سائیکیٹرک سروسز

۔گی جائے مل فہرست ایک کی آفیسز ہیلتھ لوکل میں 5 اپینڈکس پر 83 صفحے کو آپ  

 فیملی ڈاکٹر)جی پی( کے ساتھ رجسٹریشن

میں رجسٹر ہونے کی  ڈاکٹر فیملیپ کو اپنے عالقے کے   آہیلتھ سروسز تک رسائی کے لیے 

پ کو اپنا نام، پتہ، فون نمبر اور تاریخ پیدائش دینا ہوگی۔جنرل آضرورت ہوتی ہے۔اس مقصد کےلیے 

ویب سائٹ پر ملے گی:پ کو ذیل آپریکٹییشنر ز کی فہرست   

www.icgp.ie  

پ کو آکارڈ یا جی پی وزٹ  کارڈ ہے،  پ کے پاس پہلے سے میڈیکلآڈاکٹر بدلہ ہےاور پ نے اپنا آگر ا

فس سے نئے میڈیکل کارڈ یا جی پی وزٹ  کارڈ کی فرمائش کرنا ہوگی۔آاپنے لوکل ہیلتھ   

کچھ جی پیز صرف پرائیویٹ مریضوں کو سہولتیں فراہم کرتے ہیں، جبکہ کچھ دونوں)پرائیویٹ اور 

پ کے عالقے آپ کو آفس  آپ کا اپنا لوکل ہیلتھ آمیڈیکل یا جی پی کارڈ مریضوں(کا عالج کرتےہیں۔   

کرتے ہیں۔ کی تفصیل فراہممیں موجود جی پیز)جو  میڈیکل یا جی پی کارڈ مریضونکوسروسز دیتےہیں(  

 

 

 

  

 کیامجھے عالج کےلیے ڈاکٹر کو فیس دینی ہے؟

آئرلینڈ میں ، اگر آپ کی فیملی کی آمدنی ایک حد سطح سے نیچے ہیں، تو آپ میڈیکل کارڈکی اہلیت  

  کومستحق کرتا ہے:  کےخاندان آپ اور آپ کو  کارڈ رکھتے ہیں۔ یہ

   فری ہیلتھ کئیر فرام جی پی )فیملی ڈاکٹر(؛

؛ادویاتفری     

    ہوسپیٹل ایمرجنسی ڈپارٹمنٹز؛اورفری کئیر ان پبلک 

   اس کے عالوہ  دوسری فری ہیلتھ کئیر سروسز 

اگر آپ کی فیملی انکم  ایک حد سطح سے اوپر ہے، تو آپ جی پی وزٹ  کارڈ کے مستحق ہوسکتے 

کو ادویات اور دوسری ہیں۔اس کارڈ سے   آپ  فیملی ڈاکٹر کے پاس فری وزٹ کرسکتے ہیں لیکن  آپ 

 ہیلتھ سروسز کےلیے پیسے ادا کرنے ہونگے۔

 کے کارڈ وزٹ پی جی بخود خود لوگ کے عمر زائد سے سال ستر اور بچے کم سے عمر کی سال چھ

۔ہیں ہوتے مستحق  
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کوادویات اور  آپان دونوں کارڈز میں سے کسی بھی  ایک  کارڈ  کےمستحق نہیں ہوتےتو   آپاگر 

 دوسری ہیلتھ کئیر سروسزکے لیے پیسے ادا کرنے ہونگے۔

 ڈاکٹر موجودہ کے بارے میں  بندی منصوبہڈاکٹر بدلنے کی کو آپ ہیں، رہے کر تبدیل کو ڈاکٹر اگرآپ 

 آپکی میڈیکل ہسٹری نئے ڈاکٹر کو بیھج دے۔اگر   آپاوراس ڈاکٹر سے کہے کہ وہ  چاہئے بتانا کو

وں کو قبول کرتا مریض نئےیہ چیز چیک کرنا ہوگی کہ نیا ڈاکٹر  آپمیڈیکل کارڈ کے مستحق ہے تو 

 ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

کرنا ہوگا؟ ادا لئے کے کیامجھے ہوسپیٹل  جانے  

کو پیسے ادا  آپپبلک  ہوسپیٹل سروسز، جس میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ  سروسز شامل ہیں،  ایکیوٹ 

اپنے جی پی  سےایک پر طور امکو  پبلک  ہوسپیٹل سروسز تک رسائی کےلیے ع آپنہیں ہوتے، لیکن 

۔ گی ہو ضرورت کی( خط ریفرلخط )  

ایکسیڈنٹ اور ایمرجنسی سے آپ یا میڈیکل کارڈ نہیں ہے ، خط ریفرلکے پاس اپنے جی پی کا  آپاگر 

سو یورو جارچ  کریں گے۔سروسز کے لیے   

کو  پرائیویٹ ہوسپیٹل سروسز کے  آپ میں ہوسپیٹل سروسز  فراہم کرتے ہیں۔ تعداد بڑی ایکپرائیویٹ ہوسپیٹلز 

کے پاس پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس جو ان اخراجات کا  آپلیے مکمل فیس ادا کرنی ہوگااگرچہ جب تک 

 احاطہ کرتی ہے۔ 

یہاں سے  اورفس سے لیں سکتے ہیں آ اپنے لو کل ہیلتھ  آپ پبلک ہیلتھ سروسز کے بارے میں معلومات

  کے لیے اپالئی کرسکتے ہیں۔کیسے میڈیکل یا جی پی وزٹ  آپبھی جان سکتے ہیں    یہ 

۔گی جائے مل تفصیالت کی رابطے سے آفس ہیلتھ لوکل پر 83 صفحہ میں 5 اپینڈکس کو آپ  

 پبلک ہیلتھ نرس

بڑی تعداد میں مفت  سروسز فراہم کرتے ہیں۔ میں کمیونٹی کی آپ نرسیں ہیلتھ پبلک  
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اکاموڈیشن کے دوران پبلک ہیلتھ نرس کیاگیا ہے،تو اپنی وہاں سے رخصتی کے  اسٹیٹکو     آپ اگر

 آپکو  آپکےرابطے میں رہے گا یا   آپ وقت پبلک ہیلتھ نرس کو نیا پتہ دینا اہم ہے۔اس طرح یہ نرس

دے گا۔ اجازت کی کرنے رجوعکی رہائش کے نزدیک لوکل پبلک ہیلتھ نرس سے   

 

 

 

 

 

 

 

ک ہیلتھ نرسس پر مزید معلومات حاصل کرنےکے لیے   نیچے دی گئی ویب سائٹ وزٹ کریں:پبل  

 www.hse.ie 

 میڈیکل ایمرجنسز

 آپریٹر میں بارے کے ایمرجنسی اور کریں فون پر 999 یا 112 آپ وقت، کے حال صورت ایمرجنسی

۔بتائے کو  

 دیگر ہیلتھ کیئر سروسز

سے راطہ  آفساور سروس پرووائیڈرپر اضافی معلومات اپنے لوکل ہیلتھ  دیگر ہیلتھ کیئر سروسز

 کرکے یا ذیل ویب سائٹ پر مل جائیں گی:

  www.hse.ie 

۔کریں مالحظہ 83 صفحہ لئے کے تفصیالت کی رابطے  

 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ie/
http://www.hse.ie/
http://www.hse.ie/
http://www.hse.ie/
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معلومات عمومی  

 

 افادیت

اس بات کی یقین دہانی کرنی چاہئےکہ   کو آپجگہ مل جائے تو  لئے کے رہنے کو آپایک دفعہ جب 

نگ یا فون کی    ٹئل ہیآمناسب سہولتیں )افادیت( میسر ہیں۔ان میں بجلی، گیس،   کو آپاس گھر میں 

مالک مکان سے پوچھنا چاہئے کہ کرائے میں کونسی سہولتیں  کو آپسہولتیں شامل ہوسکتی ہیں ۔  

کچھ یا سب سہولتوں کے کنکشن اور بلوں کی ادائیگی کے ذمے دار ہوتے ذیل میں درج  آپشامل ہیں۔  

 ہیں۔

مد ضابط ہوسکتی ہیں کیونکہ  آکے لیے کار   آپکرنے والی  ویب سائٹس  موازنہ میں آپس کا قیمتوںوہ 

کرتیں ہے۔ موازنہتوں اور یوٹیلیٹز کی قیمتوں کا یہ زیادہ تر سہول  

 بجلی

    پوچھے۔  میں بارے کے فراہمی کی موجودبجلی میں اپارٹمنٹ یا گھرے اپنے مالک مکان س
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   کیا پچھلے کرائے دار  کے استعمال کردہ بل ادا ہوچکے ہیں؟

اپنے نام  کو آپبجلی کے بل کرائے میں شامل ہونگے یایہ بل  پوچھیں کہےاپنے مالک مکان س

 پر کرانے ہونگے۔ 
  

 ہو، ممکن جہاں ہوتو اس وقت بجلی کے میٹر کی ریڈنگ لکھ لیں۔ منتقل میںرہائش  آپجب 

اس  ریڈنگ پر اتفاق کرلیں۔  ساتھ کے دار کرایہ پچھلے یا مکان مالک  
  

 ان لئے کے کرنے بندوبست کا فراہمی کی بجلی اور کریں انتخاب کا کنندہ فراہم بجلیایک  

کریں۔ رابطہ سے  
  

کنندہ فراہم بجلی  

 پرووائیڈر  آفس کی رابطہ تفصیلہیڈ

کسٹمر سپالئی ای ایس بی  

 سینٹ مارگریٹز روڈ

11 ڈبلن فنگلس  

1850 372 372:فون  

:سائٹ ویب   

www.esb.ie 

 ای ایس بی

 بورڈ گیس انرجی۔الیکٹریسٹی

انرجیبورڈ گیس   

10943 باکس او پی  

1 ڈبلن  

1850 485 868: فون  

 ویب سائٹ:

https://www.bordgaisenergy.ie/home 

 بورڈ گیس

   

 

 

 پرووائیڈر  آفس کی رابطہ تفصیلہیڈ
ٹریسٹی ایس ایس ای ائیر  

ساؤتھ وک ریڈ  

پارک بزنس کاؤنٹی ساؤتھ  

 لیپرڈٹاؤن 

18 ڈبلن  

1850 404 080: فون  

 ائیر ٹریسٹی

لمیٹڈ انرجی ویریڈئن  

ٹاؤن ایش ہاؤس مل  

روڈ ناوان گیٹ   

15 ڈبلن  

 انرجیا
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1850 300 700: فون  

01 960 2952 یا  

 ویب سائٹ:

www.energia.ie/home 

لینڈ آئر الیکٹرک  

841 باکس او پی  

آفس ڈیلیوری سٹی ساؤتھ  

 کارک

1850 305 090: فون  

www.electricireland.ie 

 الیکٹرک آئرلینڈ 

پاور پریپی  

روڈ کورگ  

فورڈ سینڈی  

18 ڈبلن  

1890 989 536: فون  

www.prepaypower.ie  

 

پاور پریپی  

 

 گیس

  پوچھے۔  میں بارے کے فراہمی کی موجودبجلی میں اپارٹمنٹ یا گھرے اپنے مالک مکان س

  ادا ہوچکے ہیں؟کیا پچھلے کرائے دار  کے استعمال کردہ بل 
  

اپنے نام  کو آپپوچھیں کہ بجلی کے بل کرائے میں شامل ہونگے یایہ بل ےاپنے مالک مکان س

 پر کرانے ہونگے۔
  

 ہو، ممکن جہاں ہوتو اس وقت بجلی کے میٹر کی ریڈنگ لکھ لیں۔ منتقل میںرہائش  آپجب 

اس  ریڈنگ پر اتفاق کرلیں۔ ساتھ کے دار کرایہ پچھلے یا مکان مالک  
  

 رابطہ سے ان لیے کے فارم درخواست وریں اپوچھ کے سپالئر گیس سے مکان مالک اپنے

 کریں۔
  

 

 پرووائیڈر  آفس کی رابطہ تفصیلہیڈ

 بورڈ گیس انرجی۔الیکٹریسٹی

 بورڈ گیس انرجی

10943 باکس او پی  

1 ڈبلن  

1850 485 868: فون  

 ویب سائٹ:

https://www.bordgaisenergy.ie/home 

 بورڈ گیس

  انرجی

ٹریسٹی ایس ایس ای ائیر  

ساؤتھ وک ریڈ  

پارک بزنس کاؤنٹی ساؤتھ  

 ائیر ٹریسٹی

http://www.energia.ie/home
https://www.bordgaisenergy.ie/home
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 لیپرڈٹاؤن 

18 ڈبلن  

1850 22 20: فون  

 

 

 پرووائیڈر  آفس کی رابطہ تفصیلہیڈ
 ویب سائٹ:

www.sseairtricity.com 
 

لمیٹڈ انرجی ویریڈئن  

ٹاؤن ایش ہاؤس مل  

روڈ ناوان گیٹ   

15 ڈبلن  

1850 300 700: فون  

01 960 2952 یا  

 ویب سائٹ:

www.energia.ie/home 

 انرجیا

لینڈ آئر الیکٹرک  

841 باکس او پی  

آفس ڈیلیوری سٹی ساؤتھ  

 کارک

1850 305 090: فون  

www.electricireland.ie 

 الیکٹرک آئرلینڈ 

گیس فلو  

ہاؤس براک نوک  

لین میتھیوز  

روڈ ڈونور  

کو ڈروگیدا  

 الؤتھ

041 9831 041: فون  

سائٹ:  ویب  

www.flogas.ie 

 فلوگیس

 آئل ہیٹنگ

ئل کے بل کی ادائیگی ذمےدار ہیں)اگر آ اور کرنے بندوبست کا بھرنےٹینک  آپ پر طور عام

ئل  ہیٹنگ ہے(۔آکے پاس   آپ  
  

 

تا ہےتو یہ نقصان آئل اس سطح سے نیچے آاگر ۔رکھیں اوپر سے سطح کم از کمئل آٹینک میں 

 پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ 
  

ئل تب خریدیں جب کی قیمت سستی ہو۔ آ، دوران کے گرما موسم پر طور عام یہ    

خرابی کی رپورٹ مالک مکان سے فوری طور پر کریں۔ بھی کسی    

http://www.energia.ie/home
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انا چاہئےیا  ٹینک ئل بھروآپ کو آیاآرہائش چھوڑنے سے پہلے مالک مکان سے پوچھ لیں کہ 

  پ پہلے ادا کرچکے ہیں۔آئل کا کیا ہوگاجس کی قیمت  آ شدہ استعمال غیرمیں موجود
  

 
 آپمطلب یہ ہےکہ  الئن لینڈفون کی  سروسز فراہم کرتے ہیں۔ الئن لینڈفون کی  کمپنیاں آئر لینڈ میں کئی

 الئن فکسڈ فونز وائرلیس ٹ سے منسلک ہوتا ہے۔ؤآایک      کیبل کی مدد سے  فونموجود کے گھر میں 

 پر ضروریات کی آپسروس کی قسم کاانتخاب  الئن فکسڈ ۔ہیں دستیاب لئے کےکے ساتھ استعمال ہونے  

 سکتے کرذیل ویب سائٹ پر  موازنہ میں آپس کا قیمتوں کی فون الئن لینڈکی  آپریٹرز تمام آپ ہوتا ہے۔ منحصر

:ہیں  

www.callcosts.ie 

  کوم ریگ چالتی ہے، ریگولیٹر مواصالتییہ ویب سائٹ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب کا پیکج فون بہترین سے سب پر بنیاد کی استعمال اور ضروریات کی آپ کو آپ سائٹ ویب یہ

 کر نے میں مدد کرتی ہے۔

http://www.callcosts.ie/
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زپرووائیڈر براڈبینڈ اور وی ٹی فون، موبائل  

 نئے. سروسز فراہم کرتے ہیں۔ ( انٹرنیٹ) بینڈ براڈ اور وی ٹی فون، موبائل آپریٹرز کئی میں لینڈ آئر

مختلف    پر سائٹس ویبپ موبائل کمپیرنگ آہوتے ہیں۔ داخل میں مارکیٹ سے باقاعدگی بھی آپریٹرز

  ۔ہیں سکتے کر موازنہ میں آپس کا قیمتوںکی پرووائیڈرز

کی فہرست ہے۔ پرووائیڈرزذیل میں موجود ٹیبل میں اہم سروس   

تفصیالت کی رابطے بینڈ براڈ  وی ٹی   پرووائیڈر فون 

www.magnet.ie 

1890 809 000 

 میگ نیٹ ✓ ✓ ✓

www.vodafone.ie 

1800 630 630 

 ووڈافون ✓ ✘ ✓

www.eir.ie ✓ ✓ ✓  رآئی آای  

 

 

 

 

 

تفصیالت کی رابطے بینڈ براڈ  وی ٹی   پرووائیڈر فون 

1800 773 729     

www.imagine.ie 

1890 929 029 

 ایمیجن ✓ ✘ ✓

www.virginmedia.ie 

1908 

( 1-آپشن ) 

 ورجن ✓ ✓ ✓

www.sky.com 

0818 719 819 

 سکائے ✓ ✓ ✓

http://www.magnet.ie/
http://www.sky.com/
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www.saorview.ie 

1890 222 012 
 سورویو ✘ ✓ ✘

 

کروں؟ ادا کیسے بل اپنےیوٹیلیٹی میں  

:ہیں سکتے کر ادا سے طریقوں مختلف بل اپنے آپ  

ذریعے؛ کے سوسایٹی بلڈنگ یا بینک اپنے     

میں؛ ڈاکخانے    

   سپالیرز کی ویب سائٹس کے ذریعے؛یا آن الئن

   کسی بھی  پےزون کے سائن والی دکان پر۔

ے س ےسروس استعمال کرنے )یعے ذرک  پری پے بل اپنا آپ کے ہیں تیدی سہولت کو آپ کمپنیاں کچھ

 سال پورے بل پناا یا،(کرنا ادا رقم پہلے سے کرنے استعمال سروس)پے ایز یو گورقم ادا کرنا(، ہلے پ

  ۔کروالیں تقسیم برابر میں

 

 

 

 

 

 

 

 ٹیلی ویژن الئسنس

 ضروری وناہ سنسالئ ویژن ٹیلی پاس کے آپ تو ہے ویژن ٹیلی میں گھر کے آپ اگر مطابق، کے قانون

۔ہے  

 سنسالئ کو حکومت نے آپ کہ ہے کراتا دہانی یقین کی بات اس جو ہے سرٹیفیکیٹ ایسا ایک سنسالئ

 وتاہ استعمال لئے کے کرنے مہیا برودکاسٹنگ سروس پبلک فیس  سنسالئ میں آرلینڈ۔ ہے کردی ادا فیس

۔ ہے  
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 آپ۔ ہے پڑتا کرانارینیو  اسے کو آپ بعد کے اس. ہے تیہو سال ایک مدت کیسنس الئ ویژن ٹیلی کا آپ

ذیل ویب سائٹ پر: الئن آن پھر یا ڈاکخانے بھی کسی سنسالئ اپنا  

www.tvlicence.ie 

۔خریدیں سنسالئ ویژن ٹیلی آپ کہ ہے کہتا قانون و،ہیت ملک کی مالک مکان کے آپ ویژن ٹیلی اگرچہ  

ریں:سائٹس پر الگ ان ک ذیل میں دی گئی ویبلئے کے معلومات مزید پر سنسالئ ویژن ٹیلی  

www.citizensinformation.ie یا www.anpost.ie 

 

 

 

 

 

 

 

 پانی کے اخراجات

 ہے،  جاتی کی یاہمواٹر ویسٹ  سروس  آئرلینڈ میں جن گھروں میں پبلک واٹر کی سپالئ اور پبلک

 انتظام کاچارچزکے پانی ،یوٹیلیٹی  واٹر نیشنل واٹر، آئرش .گی پڑے کرنی ادا رقم لئے کے پانی یںہان

 کرتی ہے۔

  سروسز فاضل ڈومیسٹک

http://www.tvlicence.ie/


47 
 

 نہیں، اگر۔ ھیں شامل میں کرائے اخراجات کےویسٹ  مکان مالک سے پوچھیں کہ کیا ڈومیسٹکاپنے 

س ہولڈ ویسٹ ہفتے میں ایک دفعہ وصول کی جاتی ہے۔کچھ اؤہ۔گے پڑیں کرنے ادا خود یہ کو آپ تو

یسٹ مختلف ہفتوں میں وصول کرتے ہیں۔مختلف قسم کی و آپریٹرذ  

۔ہیں کرتے استعمال بھیبن ٹیگ سسٹم  لوگ کچھ۔ ہیں کرتے استعمالویلی بنز  آپریٹرذ سے بہت  

 

 

 

 

 

 

 

 مقامی کی آپ.بچائیں پیسے پر اخراجات کے فضلہ سے کمپوسٹنگ اور سائیکلنگ ری کی گندگی

 پاس کے آپ اگر. ہیں سکتے بتا میں بارے کے مراکز کے سائیکلنگ ری میں عالقے کو آپ اتھارٹی

 گارڈن کے آپ اور ہیں سکتے کر کمپوسٹ کچھ سے میں فضلہ کی کھانے اپنے کو آپ تو ہے باغ ایک

۔ہیں کرسکتے استعمال دوبارہ اسے میں  

 کرنے ضائع فضلہ میں عالقے کے آپ آپریٹرز کونسے کہ ہے سکتی بتا کو آپ اتھارٹی مقامی کی آپ

 فضلہ لئے کے کرنے بندوبست کا کرنے اکٹھا کو مجموعے اس کو آپ. ہیں کرتے فراہم خدمات کی

۔گی ہو ضرورت کی کرنے رابطہ سے آپریٹر  

 خرید ٹیگ سے دکانوں مقامی پر طور عام آپ میں، عالقوں ہوئے کرتے استعمال کا نظام کے ٹیگ بن

۔ہیں سکتے  

۔ہیں درج پر صفحے اگلے کمپنیاں جمع فضلہ مرکزی  
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 کمپنی  ے کی تفصیالترابط

www.greenstar.ie 

(01) 294 7900 

سٹارگرین   

www.panda.ie 

1890 62 62 62 

 پانڈا

www.citybin.com 

1800 24 89 24 

 سی سٹی بن کو۔

 

www.greyhound.ie 

1890 98 99 98 

 گریئے ہونڈ

 

www.oxigen.ie 

1890 69 44 36 

 آکسیجن
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 بینکاری

:ہیں قسمیں اہم تین کی اداروں مالیاتی میں آئرلینڈ  

؛سبینک     

اور؛سوسایٹئز  بلڈنگ     

   ۔ یونین کریڈٹ

ہوں؟ سکتا کر سے کہاں بینکاری روزمرہ اپنی میں  

 اکاؤنٹ ایک میں سوسائٹی بلڈنگ یا بینک بھی کسی لئے کے ضروریات بینکاری کے روزمرہ اپنے آپ

:آپ ساتھ، کے اکاؤنٹ کرنٹ ایک. ہے جاتا کہا اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ کا قسم اس. ہیں سکتے کھول  

   )ڈالنا( سکتے ہیں؛ الجپیسہ جیسے آپ کی تنخواہ یا ایک سماجی بہبود کی ادائیگی اکاؤنٹ میں 

   ؛سکتے ہیں باہر نکالایک اے ٹی ایم )کیش مشین( سے پیسہ 

 

 

 

 

 

 

 ادا رقم کی چیز کسی سے میں دکان کسی ۓہو کرتے استعمال کا کارڈ ڈیبٹ  

؛ہیں  کرسکتے حاصل واپس نقد میں، دکانوں بعض اور،  
  

ٹرانسفر؛ منی میں اکاؤنٹ بینک دوسرے سے اکاؤنٹ بینک ایک    

   ؛ٹرانسفربیرون ملک رقم 

   )جیسے کہ بجلی یا ہیٹنگ(؛ ادائیگیبل کی 

   .استعمال کا( ہپں سکتے ہو چارجز ڈیٹا یا کال فون) بینکنگ انٹرنیٹ اور بینکاری فون

ہوں؟ سکتا کر محفوظ کہاں رقم اپنی میں  
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 سوسائٹی بلڈنگ یا بینک کسی لئے کے کرنے حاصل سود پر پیسے شاید اور تعمیر کی بچت اپنی آپ

۔ہے کہالتا کاؤنٹڈیپوزٹ  ایک بھی قسم یہ کی اکاؤنٹ. ہیں سکتے کھول اکاؤنٹ بچت ایک میں  

 سکتے کھول اکاؤنٹ بچت ایک میں یونین کریڈٹ یائٹ  دیکھیں( ویب سانیچے درج )آفس پوسٹ بھی آپ

۔ہیں  

www.anpost.ie 

 آر آئی ڈی)ٹیکس رٹنشن انٹریسٹ ڈپازٹ پر سود کو آپ تو، ہو حاصل سود پر بچت کی آپ کو آپ اگر

۔ادا کرنا پڑے گا( ٹی  

ہے؟ کیا یونین کریڈٹ  

 کو دوسرے ایک پر سود شرح مناسب اور بچا پیسے اراکین جہاں ہیں کوآپریٹیو مالی وہ یونینز کریڈٹ

 بخش منافع نہ ایک یونینز کریڈٹ برعکس، کے سوسائٹی بلڈنگ اور بینکوں۔ہیں سکتے دے قرض پیسے

:کریں وزٹ لئے کے جاننے مزید میں بارے کے یونینوں کریڈٹ۔ہیں تنظیم  

www.creditunion.ie 

 

   

 

 

 

ہے؟ اچھا سے سب لئے میرے ادارہ مالی کونسا  

:کریں وزٹ ہے، اچھی سے سب لئے میرے پراڈکٹ مالی کونسی کہ لئے کے جاننے یہ  

www.consumerhelp.ie 

 بچت، بینکاری، ، سائٹ، ویب یہ یێگ کی فراہم سے طرف کی کمیشن پروٹیکشن کنزیومر اور مقابلہ

 کرتا فراہم معلومات والی آنے میں سمجھ سے آسانی میں بارے کے معامالت مالی دیگر اور جات قرضہ

۔ہے سکتا ہو باعث کا دلچسپی لئے کے آپ جو ہے  

 کر موازنہ میں آپس کا فوائد کے مصنوعات مالیاتی مختلف اور اخراجات بھی کو آپ پر، سائٹ ویب اس

۔ہیں سکتے  

 

کھولوں؟ کیسے اکاؤنٹ بینک میں  

http://www.anpost.ie/
http://www.creditunion.ie/
http://www.consumerhelp.ie/
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فائننشل  کونسا آپ اور ہے کھولنا اکاؤنٹ کا قسم کس کو آپ کہ کرلیں فیصلہ کا بات اس آپ جب

 کو آپ۔ مانگیں فارم اپلیکیشن سے ان اور کریں رابطہ سے ان آپ تو ہیں؛ چاہتے کرنا منتخبپرووائیڈر 

۔ہوگا کرنا فراہم ثبوت کا پتے اور شناخت اپنی  

:کریں وزٹ لئے کے کرنے حاصل معلومات مزید مطعلق سے کھولنے اکاؤنٹ بینک  

www.citizensinformation.ie یا www.consumerhelp.ie 

 

 

 

 

 

 

 

 

میں ڈرائیونگئرلینڈآ   

الئسنس ڈرائیونگ : 

۔ہے ضروری الئسنس ہونا ڈرائیونگ پاس کے آپ لئے کے کرنے ڈرائیونگ ئرلینڈمیں آ  

:کو آپ پہلے تو کی نہیں ڈرائیونگ کبھی پہلے نے آپ اگر  

؛ڈرائیونگ تھیوری ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا    

؛لرنر پرمٹ کے لئے اپالئ کرنا ہوگا    

؛ڈرائور ٹریننگ کورس پورا کرنا ہوگا    

۔ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا    

 دے درخواست لئے کے الئسنس ڈرائیونگ ایک آپ تو، ہیں کرجاتے پاس ٹیسٹ ڈرائیونگ آپ اگر

ہوگا دینا ثبوت کا ملک کے رہائش اور پیدائش تاریخ پتہ، شناخت، کی آپ کو آپ. ہیں سکتے . 

 سیفٹی روڈ ای سروس الئسنس ڈرائیور قومی لئے، کے معلومات مزید میں بارے کے الئسنس ڈرائیونگ

:کریں مالحظہکی ویب سائٹس   اتھارٹی  

www.rsa.ie یا www.ndls.ie 
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کروں؟ کیا میں تو ہو الئسنس ڈرائیونگ کا ملک اور کسی پاس میرے  

 ڈرائیونگ آئرش تبادلہ کا الئسنس ڈرائیونگ والے ہونے جاری سے طرف کی ریاستوں شدہ تسلیم بعض

'سفر اور تفریح' کے تحت پائ جا   فہرست ایک کی ریاستوں شدہ تسلیم۔ ہے ممکن کرنا سے الئسنس

 سکتی ہے:

www.citizensinformation.ie 

 ڈرائیونگ جو ہیں حامل کے الئسنس ڈرائیونگ ایک والے ہونے جاری سے طرف کی ملک ایسے آپ

 ڈرائیونگ آئرش ایک تبادلہ کا الئسنس ڈرائیونگ اپنے آپ تو نہیں، تسلیم لئے کے ایکسچینج الئسنس

 ڈرائیور مکمل ،ۓہو کرتے شروع سے ٹیسٹ  تھیوری ڈرائیور آپ. سکتے کر نہیں لئے کے الئسنس

۔ہونگے اہل کے کرنے حاصل الئسنس ڈرائیونگ آئرش ایک بعد، کے کار طریقہ الئسنسنگ  

ٹیکس موٹر  

. ہوگا کرنا ادا ٹیکس موٹر پہلے سے چالنے اسے کو آپ تو، ہے کار پاس کے آپ مطابق،اگر کے قانون

 ادا ٹیکس اور قیمت پرئٹ پر ویب ساذیل ۔ہے جاتا کیا جمع سے طرف کی حکام مقامی ٹیکس موٹر

:ہیں سکتے کر حاصل معلومات مزید میں بارے کے طریقے کے کرنے  

www.motortax.ie 

انشورنس موٹر   

 موٹر پاس کے آپ تحت، کے قانون پہلے سے اس تو ہیں چاھتے کرنا ڈرائیو گاڑی میں لینڈ آئر آپ اگر

 سرٹیفکیٹکرنٹ  ایک کے انشورنس لئے کے کرنے ادا ٹیکس موٹر کو آپ۔ہے ضروری ہونا انشورنس

 کو آپ۔ہے( جرم) جرم سنگین ایک ڈرائیونگ میں لینڈ آئر بغیر کے انشورنس موٹر. گی ہو ضرورت کی

 پر الئسنس ڈرائیونگ کی آپ یا ہے سکتا جا دیا قرار نااہل سے ڈرائیونگ اور گا پڑے کرنا ادا جرمانہ

۔ہیں ہوسکتے الگو پوائنٹس جرمانہ  

 

 

 

http://www.citizensinformation.ie/
http://www.motortax.ie/
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زیادہ تر انشورنس کمپنیاں موٹر انشورنس فروخت کرتی ہیں. انشورنس کے لئے کوئی خاص ریٹ نہیں 

رقم کار کی عمر، کار کی قسم، اور ڈرائیور کے تجربے پر منحصر ہے. یہ ہر کمپنی کے لئے  ۔ہے

 ۔مختلف ہے

 نیشنل کار ٹیسٹ )این سی ٹی(

طرف سے، آپ کی گاڑی ڈرائیو کرنا محفوظ ہے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے باقاعدہ  قانون کی

ٹیسٹ نیشنل کار ٹیسٹ کہا جاتا ہے اور ٹیسٹ حکومت کی جانب سے نیشنل ۔ٹیسٹ ہونا ضروری ہے

 آپ تو ہے نہیں ٹیسٹ  ٹی سی این آپ کی گاڑی اس کی ۔ٹیسٹنگ سروس کار کی طرف سے کیا جاتا ہے

۔ہے سکتا ہو سامنا کا پوائنٹس جرمانہ پربھاری الئسنس ڈرائیونگ اپنے کو  

 آگاہ سے ھے الزم پرکب گاڑی کی آپ یہ اور لئے کے معلومات مزید میں بارے کے ٹیسٹ   ٹی سی این

:کریں وزٹ لئے کے ہونے  

www.ncts.ie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncts.ie/
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 پبلک ٹرانسپورٹ

 میں ہے۔ان کرتی فراہم خدمات کی بس میں عالقوں کے پاس آس اور اندر کے ڈبلنڈبلن بس 

 لی ( اوروا مالنے اسٹیشن ریلڈبلن ائیرپورٹ سے ہیوسٹن ائیرلنک )سیٹرل سٹی کے ذریعے

۔ٹائم یںہ شامل( بسیں والی چلنے رات دیر سے مرکز کے شہر لئے کےنائٹ لنک)سب ارب 

ذیل ویب سائٹ دیکھیں: لئے کے کرایوں اورٹیبل   

www.dublinbus.ie    

  

 اور۔ ٹائم ٹیبل ہے کرتی فراہم خدمات عوامی میں بھر لینڈ آئر عالوہ کے شہر ڈبلن بس ایرین

ذیل ویب سائٹ دیکھیں: لئے کے کرایوں  

www.buseireann.ie 

  

 جانے سکے اٹھا نہ دہێفا سے خدمات ٹرین یا بس موجودہرورل ٹرانسپورٹ پروگرام  دی

ذیل  ویب  آپ۔ہے کرتا فراہم خدمات کو لوگوں والے رہنے میں عالقوں دراز دور اور والوں

 اورٹائم ٹیبل   ، پر اپنے مقامی دیہی ٹرانسپورٹ گروپ کے لئے رابطے کی تفصیالت سائٹ 

:سکتے ہیں کھدی تفصیالت کی  کرایوں  

www.ruraltransportnetwork.ie 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

   ۔کرتی ہیں شہروں کے درمیان اور دیہی عالقوں میں کام ,بھی شہر سروسپرائیویٹ بس 

ذیل ویب سائٹ دیکھیں: پبلک بسوں کے راستوں اور کرایوں پر معلومات کے لئے  
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www.transportforireland.ie 

۔ہے کرتی فراہم پھی لنکس کے اپلیکیشنس فون اسمارٹلیےکے مدد کی آپ سائٹ ویب یہ  

خدمات( ٹرین) ریل  

 اورٹائم ٹیبل  ۔ہے دیتی خدمات کی ریل تمام میں لینڈ آئر سمیت سروسر ٹیآڈی اے  میں ڈبلن ریل آئرش

ذیل ویب سائٹ دیکھیں: لئے کے کرایوں  

www.irishrail.ie 

لوآس   

دو ٹرام الئنز موجود ہیں: کی اس. ہے چلتی میں ڈبلن جو ہے ریل سسٹم ٹرام ٹرانسپورٹ پبلک ایک یہ  

قریب بلیو گلن  ےککے مرکز میں سینٹ اسٹیفن گرین الوجلنس ٹاؤن گرین الئن شہر  

    ۔سے جوڑتا
  

سے ارینا کو ٹاالٹھ   ھریمیں ت اسٹیشن ریل کونولی اور  ڈاک لینڈز ڈبلن الئن ریڈ 

۔جوڑتا  
  

ذیل ویب سائٹ دیکھیں: لئے کے کرایوں اورٹائم ٹیبل   

www.luas.ie 

 لیپ  کارڈ

 لیپ ایک آپ تو ہیں کرتے استعمال زیادہ بہت ٹرانسپورٹ پبلک اور ہیں رہتے میں عالقے ڈبلن آپ اگر

 کر استعمال لیے کے سفر پر لوآس اور ٹرینوں بسوں، آپ اسے ۔ہیں سکتے بچا پیسے کر خرید کارڈ

۔ہیں سکتے  

 

 

 

 

 

 

 

:حاصل کر سکتے ہیں ذیل ویب سائٹ سے مزید معلومات آپ  

www.Leap Card.ie 

 الئبریریاں

http://www.transportforireland.ie/
http://www.irishrail.ie/
http://www.luas.ie/
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 ہیں، موجود الئبریریاں زیادہ سے تین سو پچا س میں لینڈ آئر. ہیں کھلی لئے کے سب الئبریریاں پبلک

 پوچھنے سوال ایک سے، پڑھنے کچھ میں الئبریری صرف آپ اگر.ہو ایک بھی قریب کے آپ شاید تو

 تو ہیں چاہتے کرنا مشورہ سے کام کے( لغت ایک یا ڈائریکٹری فون ٹیلی ایک کہ جیسا)ریفرنس ایک یا

نہیں۔ ضروری ہونا رکن کا الئبریری کا آپ  

 الئبریری تو ہیں چاہتے لینا قرض اشیاء دیگر یا کتابوں آپ یا ہیں چاہتے کرنا استعمال کا انٹرنیٹ آپ

 کجھ اور ہے، فیس کی رکنیت سے چھوٹی ایک میں الئبریریوں کچھ۔ہے ضرورت کی ہونے شامل میں

 میں الئبریری ایک کو آپ. گی کریں ەجرمان پر واپسی سے دیر کی اشیاء کی ادھار دیگر اور کتابیں

۔گی ہو ضرورت کی دینے ثبوت کا پتے وقت ہوتے شامل  

:کریں مالحظہذیل ویب سائٹس    لئے کے کرنے تالش کو الئبریری قریبی اپنے  

لوکل گورنمنٹ پر کلک ) یا

 کریں(،

www.environ.ie 

  www.askaboutireland.ie/libraries/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

: سٹیزنز انفارمیشن سینٹرز1اپینڈکس   

جو اسٹیٹ    سٹیزنز انفارمیشن سینٹرز آئر لینڈ بھر میں واقع ہیں۔ اس فہرست میں ان کی تفصیالت ہے

اکاموڈیشن سینٹرز کے قریب  واقع ہیں۔اپنے نزدیک  سٹیزنز انفارمیشن سینٹرز       ڈھونڈ نے کے لیے 

 ذیل ویب سائٹ وزٹ کریں:

www.citizensinformation.ie  

لوکل سٹیزنز انفارمیشن  فون

 سینٹرز

 کاؤنٹی اسٹیٹ   اکاموڈیشن سینٹر

اینسبندن لین بنک پلیس،  5260 107 (076)  کلیئر نوکلیشین ، میلک 

، بزنس سینٹر، شینن 1یونٹ  5370 107 (076)

 ٹاؤن سینٹر، شینن  
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کونونٹ روڈ، بلیک راک،  6930 107 (076)

 کارک

 کارک گلوتھین

 مل سٹریٹ ساؤتھ اسکوائر، میکروم 8430 107 (076)

 گلیویرا، ویلنگٹن روڈ ساؤتھ مال، کارک سٹی 80 6950 107 (076)

 کنسیلے روڈ

 
 

 

 

 

 

 

لوکل سٹیزنز انفارمیشن  فون

 سینٹرز

 کاؤنٹی اسٹیٹ   اکاموڈیشن سینٹر

(076) 107 7230 13A  ،اپر او کونل سٹریٹ

1سٹی سینٹر، ڈبلن   

 79-77جارجین کورٹ، 

1لوئر گارڈنر سٹریٹ، ڈبلن   
 ڈبلن

 

کارمیالئٹ کمیونٹی سینٹر،  7070 107 (076)

2ڈبلن اوگئیر سٹریٹ  56  

لوئر ہیچ  28ہیچ ہال،

2سٹریٹ، ڈبلن   

اوگئیر  21سٹئیرکیس، 

2سٹریٹ، ڈبلن   

(076) 107 7170 1B  ،رنگ ٹیرس، انچیکور

8ڈبلن   

 14-11واٹر گیٹ ہاؤس، 

8عشرز کوئے، ڈبلن   

8میتھ سٹریٹ، ڈبلن  90 7180 107 (076)  

(076) 107 7360 1B  ویلج سینٹر، فنگلس

پرماننٹ ٹی  ویلج، )بلمقابل

ایس بی بینک( فنگلس، ڈبلن 

11 

بیلسسکن، سینٹ مارگیرٹز، 

 فنگلس

اوک  ہاؤس،لن لوک  کو 107 (076)

  فیلڈ

دی ٹاورز، نائنتھ الک، اوک 

 فیلڈ
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لوکل سٹیزنز انفارمیشن  فون

 سینٹرز

 کاؤنٹی اسٹیٹ   اکاموڈیشن سینٹر

انڈسٹریل اسٹیٹ، کلونڈلکن  5100

22ڈبلن   

22کلونڈلکن، ڈبلن    

اوگسٹین ہاؤس، سینٹ  7600 107 (076)

 اوگسٹین سٹریٹ، گالوے 

ایلنٹن، دی پرومینیڈ، سالٹ 

 ہل گالوے
 گالوے

 

گریٹ ویسٹرن ہاؤس، آئر 

 اسکوائر، گالوے 

 

، پہلی منزل، پارک 2یونٹ  7820 107 (076)

 کورٹ، بیچ روڈ،کلرنی

 کیری اٹلس ہاؤس ،کلرنی

 پارک الج، کلرنی 

(076) 107 7860 4 

 بریج لین،ٹرالی

 اٹلس ہاؤس،ٹرالی

 جانسٹن مرینا، ٹرالی

پیرش سینٹر، اسٹیشن روڈ،  8300 107 (076)

 نیو بریج

 کلڈئیر آئر پاول، نیو بریج

 ہیزل ہوٹل

 لوئس مونٹاگوئے، ایمو، پورٹالوئس کیلی دیل سینٹر، پورٹالوئس 5590 107 (076)

 الئمرک کیتھرین 54 ہینراٹیز (076)
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لوکل سٹیزنز انفارمیشن  فون

 سینٹرز

 کاؤنٹی اسٹیٹ   اکاموڈیشن سینٹر

  گیلن ورتھ سٹریٹ، الئمرک سٹریٹ ،  الئمرک 5780 107

ویسٹ بورن ہولی ہوسٹل، 

 ڈوک روڈ، الئمرک 

وئیج ہاؤس، مارکیٹ یارڈ،  5820 107 (076)

 نیو کیسل ویسٹ  

 ماؤنٹ ٹرینچارڈ، فیونس

، النگ فورڈ شاپنگ 1لیول  5890 107 (076)

 سینٹر

رچماؤنڈ، رچماؤنڈ سٹریٹ، 

 النگ فورڈ 
 النگ فورڈ

(076) 107 5950 3-6 

ایدلفی پالزہ، النگ واک، 

 ڈنڈاک

 الؤتھ کیرل ویلیج، ڈنڈاک

کاوینڈش ہاؤس، لنک روڈ،  6040 107 (076)

 کیسل بار 

بالی ہاؤنسدی اولڈ کانونٹ،   مایو 

کورم سینٹر، ڈالٹن سٹریٹ،  6080 107 (076)

 کلیئر مورس

(076) 107 7450 3-6 

ایدلفی پالزہ، النگ واک، 

 ڈنڈاک

موسنی اکاموڈیشن سینٹر، 

 موسنی کو 
 میتھ
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لوکل سٹیزنز انفارمیشن  فون

 سینٹرز

 کاؤنٹی اسٹیٹ   اکاموڈیشن سینٹر

سینٹ جارجز ٹاؤن ہال،  7450 107 (076)

 اسکوائر، باربیگین

  میتھ

سینٹ پیٹرکس اکاموڈیشن  نارتھ روڈ, موناگھن 23 6230 107 (076)

 سینٹر، موناگھن 
 موناگھن

، برج واٹر 4اور  3یونٹ  6390 107 (076)

 ہاؤس،راک وڈ پریڈ، سلیگو

گلوب ہاؤس، چیپل ہل،  

 سلیگو 
 سلیگو

واٹر ہاؤس، کیرک ان  بریج مارکیٹ پلیس ، کلنمل 6460 107 (076)

 سئیر
ٹپیریری سا 

 ؤتھ 

(076) 107 6580 37 

 لوئر ییلو روڈ، واٹرفورڈ

 

14 

 گلیڈسٹون سٹریٹ، واٹر فورڈ

واٹر  اٹالنٹک ہاؤس، کو ۔

 فورڈ
 واٹر فورڈ

 برچوڈ اؤْس /

عرسوالئن فارمر کانونٹ، 

 بالی ٹرککل روڈ

اوشن ویو، ترامور، کو۔ واٹر  6560 107 (076)

 فورڈ 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

لوکل سٹیزنز انفارمیشن  فون

 سینٹرز

 کاؤنٹی اسٹیٹ   اکاموڈیشن سینٹر

وائکنگ ہاؤس، کافی ہاؤس   

 لین، واٹرفورڈ

 

ایلیٹ ہاؤس، سینٹ میریز  6610 107 (076)

 اسکوائر، ایتھیلون
اکاموڈیشن سینٹر، ایتھیلون 
 ایتھیلون

 ویسٹ میتھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: لوکل اتھارٹیز2اپینڈکس   

 سٹی اینڈ کاؤنٹی کونسل ویب سائٹ فون

(021) 496 6222 www.corkcity.ie کارک سٹی 

(01) 222 2222 www.dublincity.ie ڈبلن سٹی 

(01) 205 4700 www.dlrcoco.ie  ؤنڈنلوگئیر رتھڈا  

(01) 890 5000 www.fingalcoco.ie فنگل 

(091) 536 400 www.galwaycity.ie گالوے سٹی 
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(046) 909 7000 www.meath.ie میتھ 

(01) 414 9000 www.sdcc.ie ساؤتھ ڈبلن 

(045) 980 200 www.kildare.ie/countycouncil کلڈئیر 

(021) 427 6891 www.corkcoco.ie  کارک کاؤنٹی 

(066) 718 3500 www.kerrycoco.ie کیری 

(056) 779 4900 www.kilkennycoco.ie کلکینی 

(061) 407 120 www.limerick.ie/council  الئمرک سٹی اینڈ

 کاؤنٹی 

 

 

 

 

 

 سٹی اینڈ کاؤنٹی کونسل ویب سائٹ فون

(042) 933 5457 www.louthcoco.ie الؤتھ 

(053) 919 6000 www.wexford.ie ویکس فورڈ 

(076) 110 2020 www.waterfordcouncil.ie  واٹر فورڈ 

(059) 917 0300 www.carlow.ie  کارلو کاؤنٹی 

(049) 437 8300 www.cavancoco.ie  کاون کاؤنٹی 

(056) 682 1616 www.clarecoco.ie کلیئر 

(074) 915 3900 www.donegalcoco.ie ڈونیگل 

(091) 509 300 www.galway.ie گالوے کاؤنٹی 

(057) 866 4000 www.laois.ie لوئس 

(071) 962 0005 www.leitrimcoco.ie لیٹریم 

(043) 334 3300 www.longfordcoco.ie النگ فورڈ کاؤنٹی 

(094) 902 4444 www.mayococo.ie مایو 

(047) 30500 www.monaghan.ie موناگھن 

(057) 934 6800 www.offaly.ie آفالے 

 



63 
 

 

 

 

 

 سٹی اینڈ کاؤنٹی کونسل ویب سائٹ فون

(090) 663 7100 www.roscommoncoco.ie روز کومن 

(071) 911 1111 www.sligococo.ie سلیگو کاؤنٹی 

(076) 106 5000 www.sligococo.ie ٹپیریری کاؤنٹی 

(076) 110 2020 www.waterfordcouncil.ie واٹر فورڈ کاؤنٹی 

(044) 933 2000 www.westmeathcoco.ie ویسٹ میتھ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:منی ایڈوائس اینڈ بجٹنگ سروس )ایم اے بی ایس(  3اپینڈکس   
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ایم اے بی ایس آفیسز آئر لینڈ بھر میں واقع ہیں۔ اس فہرست میں ان کی تفصیالت ہے جو اسٹیٹ   

آفس  ڈھونڈ نے کے لیے ذیل  اکاموڈیشن سینٹرز کے قریب  واقع ہیں۔اپنے نزدیک  س ایم اے بی ایس

 ویب سائٹ وزٹ کریں:

www.mabs.ie. 

ایم اے بی ایس آفس  قریبی  فون  کاؤنٹی اسٹیٹ   اکاموڈیشن سینٹر 
(076) 107 2430 8  

 ہامونی رو, اینس

 کلیئر نوکلیشین ، میلک

، 1کمیونٹی آفس، یونٹ  2790 107 (076)

 بزنس سینٹر، شینن

پینروز وارف،  12یونٹ  2090 107 (076)

پینروز کوئے، کارک سٹی، 

 کو کارک

 کارک گلوتھین

  گلیویرا، ویلنگٹن روڈ

  کنسیلے روڈ

  مل سٹریٹ اوبرائن سٹریٹ،میلو 25 2440 107 (076)

 

 

 

 

 

 

 

ایم اے بی ایس آفس  قریبی  فون  کاؤنٹی اسٹیٹ   اکاموڈیشن سینٹر 
(076) 107 2510 53 

1اپر ڈور سیٹ سٹریٹ ڈبلن   

 79-77جارجین کورٹ، 

1 لوئر گارڈنر سٹریٹ، ڈبلن  
 ڈبلن

(076) 107 2520 26-28 

2لومبارڈ سٹریٹ, ڈبلن   

لوئر ہیچ  28ہیچ ہال،

2سٹریٹ، ڈبلن   

اوگئیر  21سٹئیرکیس، 

2سٹریٹ، ڈبلن   
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(076) 107 2350 32 

8فرانسس سٹریٹ، ڈبلن   

 14-11واٹر گیٹ ہاؤس، 

8عشرز کوئے، ڈبلن   

(076) 107 2170 5 

8چرچ سٹریٹ,فنگلس, ڈبلن   

سینٹ مارگیرٹز، بیلسسکن، 

 فنگلس

ائنتھ الک آفیسز نسوک  2270 107 (076)

 کلونڈلکن، ڈبلن

22  

دی ٹاورز، نائنتھ الک 

 کلونڈلکن، ڈبلن 

22 

تیسری منزل، دی ہالز  2570 107 (076)

 کوئےسٹریٹ گالوے

ایلنٹن، دی پرومینیڈ، سالٹ 

 ہل گالوے
 گالوے

گریٹ ویسٹرن ہاؤس، آئر 

 اسکوائر، گالوے 

 

 

 

 

 

ایم اے بی ایس آفس  قریبی  فون  کاؤنٹی اسٹیٹ   اکاموڈیشن سینٹر 
، پہلی منزل، پارک 2یونٹ  7827 107 (076)

 کورٹ، بیچ روڈ،کلرنی

 کیری اٹلس ہاؤس ،کلرنی

 پارک الج، کلرنی

ایڈورڈ کورٹ ایڈورڈ سٹریٹ  2190 107 (076)

 ٹرالی

 اٹلس ہاؤس،ٹرالی

  جانسٹن مرینا، ٹرالی
 کلڈئیر آئر پاول، نیو بریج ہینری  سٹریٹ نیو بریج 2600 107 (076)

ریلوے میوز، ریلوے   2620 107 (076)

سٹریٹ ،پورٹالوئس کو۔ 

 لوئس 

 لوئس مونٹاگوئے، ایمو، پورٹالوئس

تیسری منزل، پارک منور،  2210 107 (076)

 اپر میلو سینٹ، الئمرک 

ہینراتھیزگیلن ورتھ سٹریٹ 

 الئمرک 
 الئمرک

ویسٹ بورن ہولی ہوسٹل، 

 ڈوک روڈ، الئمرک

 ماؤنٹ ٹرینچارڈ، فیونس
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ایم اے بی ایس آفس  قریبی  فون  کاؤنٹی اسٹیٹ   اکاموڈیشن سینٹر 
فیکورٹ چرچ سٹریٹ النگ  2640 107 (076)

 فورڈ

رچماؤنڈ، رچماؤنڈ سٹریٹ، 

 النگ فورڈ 
 النگ فورڈ

(076) 107 2640 58/59 

 عینے سٹریٹ، ڈنڈاک

 الؤتھ کیرل ویلیج، ڈنڈاک

، نیفن ہالز، ہاپکنز 14یونٹ  2670 107 (076)

 روڈ، کیسل بار

 مایو دی اولڈ کانونٹ، بالی ہاؤنس

 ٹیلنگ سینٹ قعالگارا بالینہ 2660 107 (076)

(076) 107 2680 1B  

 بریوز ہل ناوان

موسنی اکاموڈیشن سینٹر، 

 موسنی کو 
 میتھ

(076) 107 2640 58/59 

 عینے سٹریٹ، ڈنڈاک

  

تیسری منزل براملے ہاؤس  2690 107 (076)

 سٹریٹ کیسل بلینیں 

سینٹ پیٹرکس اکاموڈیشن 

 سینٹر، موناگھن 

 موناگھن
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ایم اے بی ایس آفس  قریبی  فون  کاؤنٹی اسٹیٹ   اکاموڈیشن سینٹر 
کاربری ہاؤس فش کوئے،  2730 107 (076)

 سلیگو 

گلوب ہاؤس، چیپل ہل،  

 سلیگو 
 سلیگو

نینو نیگل کمیونٹی   2810 107 (076)

ریسورس سینٹر گرین سائیڈ، 

 کیرک ان سئیر  

بریج واٹر ہاؤس، کیرک ان 

 سئیر
ٹپیریری سا 

 ؤتھ 

(076) 107 2050 6B 

والیس ہاؤس مارٹیناگیٹ 

 کینیڈا سٹریٹ واٹرفورڈ

 واٹر فورڈ اٹالنٹک ہاؤس، ترامور 

برچوڈ ہاؤس بالی ٹرککل 

 روڈ

 اوشن ویو، ترامور 

فارمر  ارسوالئن کانونٹ الی 

 ٹرککل روڈ

وائکنگ ہاؤس کافی ہاؤس 

 لین واٹرفورڈ
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ایم اے بی ایس آفس  قریبی  فون  کاؤنٹی اسٹیٹ   اکاموڈیشن سینٹر 
سینٹ میریز اسکوائر،  2400 107 (076)

 ایتھیلون
اکاموڈیشن سینٹرایتھیلون   ویسٹ میتھ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:   ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ بورڈز4اپینڈکس   

 مقام  رابطےکی تفصیالت
(047) 30888 

(049) 433 1044 

 موناگھن:

 کاوان:
ای ٹی بی   کاوان اینڈ موناگھن  

 کارک ای ٹی بی 7100 490 (021)
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ای ٹی بی آف ڈبلن سٹی  0614 668 (01)  

 ڈونیگل ای ٹی بی 1600 916 (074)

  ای ٹی بیڈبلن اینڈڈنلوگئیر   9600 452 (01)

(091) 549 400  

(091) 874 500 

(090) 662 6151 

 گالوےسٹی:

 گالوے
:کاؤنٹی  

 روزکومن:

ای ٹی بیگالوے اینڈ روزکومن   

ای ٹی بیکیری  1488 712 (066)  

(045) 988 000  

(0404) 60500 

 کلڈئیر:

 وکلو:
 کلڈئیراینڈوکلو ای ٹی بی

(057) 862 1352  

(057) 934 9400 

 لوئس:

 آفالے:
 لوئس اینڈ آف ایلے ای ٹی بی

 

 

 

 مقام  رابطےکی تفصیالت
(061) 417 688  

(061) 442 100  

(065) 682 8107 

الئمرک 

 سٹی:

الئمرک 

 کاؤنٹی:

 کلیئر:

 الئمرک اینڈ کلیئر ای ٹی بی

(043) 333 4000  

 یا  

(043) 334 6493   

(044) 934 8389 

 النگ فورڈ:

 

 

 ویسٹ میتھ:

 النگ فورڈ اینڈ ویسٹ میتھای ٹی بی

(042) 933 4047  

(046) 906 8200 

 الؤتھ:

میتھ:   
 الؤتھ اینڈ میتھای ٹی بی
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(094) 902 4188  

(071) 914 5025 

(071) 962 0024 

 مایو:

 سلیگو  :

 لیٹریم:

بیمایو،سلیگو  اینڈ  لیٹریم ای ٹی   

(067) 31250  

(052) 612 1067 

ٹپیریری 

 نارتھ:

ٹپیریری سا  

 ؤتھ: 

 ٹپیریری ای ٹی بی

(051) 874 007  

(058) 41780  

(053) 912 3799 

واٹر 

 فورڈسٹی:

واٹر 

 فورڈکاؤنٹی:

 ویکسفورڈ:

 واٹر فورڈاینڈ ویسفورڈای ٹی بی

 

 

 

 

 

 

آفیسز:  لوکل ہیلتھ 5اپینڈکس   

 مقام پتہ فون
(059) 913 6520 

(056) 778 4600 

تھی؛  آکارلو کمیونٹی کیئر، 

 کارلو

کلکینی کمیونٹی کیئر، جیمز 

 گرین،  کلکینی 

 کارلو اینڈ کلکینی

(049) 436 1822 

(047) 30400 

آفس، کاوان پی سی سی سی 

 لسڈاران،کاوان

آفس، موناگھن پی سی سی سی 

 روسکی، موناگھن

 کاوان اینڈ موناگھن

 کلیئر سینٹ جوزفز ہوسپیٹل، اینس 3556 / 3555 686 (065)

لوکل ہیلتھ کمیونٹی سروسز،  31855 (022)

ہوسپیٹل، گراؤنڈ ز نیو بیری ، 

 میلو 

 کارک نارتھ 

سینٹ فنبارز ہوسپیٹل،ڈوگلس  6555 496 (021)

 روڈ، کارک 
 کارک نارتھ لی
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سینٹ فنبارز ہوسپیٹل،ڈوگلس  5511 496 (021)

 روڈ، کارک
 کارک سا ؤتھ لی

 کارک ویسٹ لوکل ہیلتھ کولناگارین،سکیبیرین 40400 (028)
 

 

 

 

 

 

 

 

 مقام پتہ فون
ڈونیگل پی سی سی سی ایچ کیو،  1391 913 (074)

 سینٹ جوزفز ہوسپیٹل، سٹرانولر
 ڈونیگل

5قروم کیسل روڈ، کوالک، ڈبلن  4200 816 (01)  ڈبلن نارتھ  

لوکل ہیلتھ آفس، سوک سینٹر،  7000 846 (01)

11بیلیمون، ڈبلن   
 ڈبلن نارتھ سینٹرل

لوکل ہیلتھ آفس، گراؤنڈ فلور،  5100 897 (01)

،نیگسس بلڈنگ، 5اینڈ  4یونٹ 

6بالک  A بلنچارڈزٹاؤن ،

15کارپوریٹ پارک، ڈبلن   

 ڈبلن نارتھ ویسٹ

لوکل ہیلتھ آفس، سٹی الج، اولڈ  7077921 (01)

میتھ ہسپتال،ہیٹیزبری سٹریٹ، 

8ڈبلن   

ؤتھ سٹیڈبلن سا   

لوکل ہیلتھ آفس،ورج ماؤنٹ  0300 268 (01)

6ہال،کلونسکیج، ڈبلن   
 ڈبلن سا ؤتھ ایسٹ

اولڈکاؤنٹی روڈ ہیلتھ  4700 415 (01)

12سنٹر،کراملن، ڈبلن   
 ڈبلن سا ؤتھ ویسٹ 

لوکل ہیلتھ آفس، چیری آرچرڈ  6300 620 (01)

10ہوسپیٹل،بیلیفرموٹ، ڈبلن   
 ڈبلن ویسٹ
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(01) 284 3579 /  

(01) 236 5200 

لوکل ہیلتھ آفس،ٹیوولی روڈ، 

 ڈنلوگئیر 
 ڈنلوگئیر 

 

 

 

 مقام پتہ فون
نیو کیسل  25لوکل ہیلتھ آفس،  122 523 (091)

 روڈ، گالوے
 گالوے

ایچ ایس ای ساؤتھ،،ریتھلیس  4500 718 (066)

،ڈینی سٹریٹ،ٹرالی19/24ٹرالی  
 کیری

رود، سینٹ میریز، کراڈاکٹاؤن  200 873 (045)

 )ناس جنرل ہوسپیٹل سے آگے
 کلڈئر اینڈ ویسٹ وکلو

(057) 862 1135  

(057) 934 1301 

لوئس کمیونٹی سروسز، ڈبلن 

 روڈ،پورٹ الؤس

آف ایلے کمیونٹی سروسز، 

 آرڈین روڈ،توالمور

 لوئس اینڈ آف ایلے

لوکل ہیلتھ آفس،بیلیکومن ایونیو،  719 483 (061)

 راحین بزنس پارک، الئمرک
 الئمرک

لوکل ہیلتھ آفس،ہیلتھ سینٹر،  5111 939 (044)

 مولنگر
 النگ فورڈ اینڈ ویسٹ میتھ

کمیونٹی کیئر سروسز، ڈبلن  2287 933 (042)

 روڈ، ڈنڈاک 
 الؤتھ

لوکل ہیلتھ آفس ویسٹ پورٹ  2333 902 (094)

 کیسل بار

 مایو

پرائمری کیئر سروسز لیجبروک  6489 907 (046)

 لین، آف ریلوے 
 میتھ
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 مقام پتہ فون
  سٹریٹ، ناوان 

کمیونٹی سروسز، روزکومن  7500 663 (090)

 ٹاؤن
 روزکومن

(071) 982 0524  

(071) 965 0300  

(071) 915 5100 

 لوکل ہیلتھ آفس مانورہیملٹن

کمیونٹی سروسز، کیریک آن 

 شینن 

کمیونٹی سروسز، مارکیویکز 

 ہاؤس، سلیگو 

لیٹریمسلیگو  اینڈ    

سوک آفیسز، الئمرک روڈ،  46600 (067)

 نیناگ 
 ٹپیریری نارتھ

 ٹپیریری ساؤتھ ویسٹرن روڈ، کلنمیل 7000 617 (052)

 واٹر فورڈ کارک روڈ، واٹر فورڈ  800 842 (051)

 ویسفورڈ جارجز سٹریٹ، ویسفورڈ 3522 912 (053)

 وکلو گلین سائیڈ، وکلو 68400 (0404)

 

 

 

 

 

 

 

: کچھ اضافی ویب سائٹس جو آپ کی مدد کر سکتیں ہے6اپینڈکس   

 ہم نی انگریزی حروف تہجی کی بنیاد پر ویب سائٹس کی اقسام ترتیب دی ہیں۔

اکاموڈیشن   
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 www.welfare.ie )ڈپارٹمنٹ آف سوشل پروٹیکشن(

 www.environ.ie )ڈیپارٹمنٹ آف انوائرنمنٹ، کمیونٹی اور لوکل گورنمنٹ( 

 www.prtb.ie )پرائیویٹ ریزیڈینشل  ٹینی نینسیز بورڈ(

 www.citizensinformation.ie 

 www.threshold.ie 

 www.focusireland.ie 

 www.cluid.ie 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکاموڈیشن:رینٹلزیا لیٹنگز اینڈ سیلز

 www.daft.ie 

www.myhome.ie 

www.property.ie 

ڈرائیونگ   

 www.ndls.ie )نیشنل ڈرائیور الئسنس سروس(

 www.rsa.ie )روڈسیفٹی اتھارٹی( 

 www.ncts.ie )نیشنل کار ٹیسٹ سروس(

 www.motortax.ie 

 ایجوکیشن

 www.education.ie )ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ سکلز (

 www.dcya.ie )ڈپارٹمنٹ آف چلڈرن اینڈ یوتھ افیئر ز( 

 www.tusla.ie )چائلڈ اینڈ فیملی ایجنسی(

 www.cao.ie )ایپلیکیشنز ٹو تھرڈ لیول کالج  کورسز(

گرانٹز( )تھرڈ لیول  www.susi.ie 

 www.hea.ie )ہایئر ایجوکیشن اتھارٹی(

http://www.environ.ie/
http://www.prtb.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
http://www.threshold.ie/
http://www.focusireland.ie/
http://www.cluid.ie/
http://www.susi.ie/
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 www.qqi.ie )کوالٹی اینڈ کوالیفیکیشنز آئر لینڈ(

 www.ncse.ie )نیشنل کونسل فار سپیشل ایجوکیشن(

 ایمپالئمنٹ  یا ٹریننگ

 www.localenterprise.ie 

 www.jobsireland.ie 

 www.jobsplus.ie )ڈپارٹمنٹ آف سوشل پروٹیکشنانیشی ایٹو(

 www.inou.ie )آئرش نیشنل آرگنائزیشن آف دی ان ایمپالئمنٹ(  

ٹریننگ بورڈزآئرلینڈ()ایجوکیشن اینڈ   www.etbi.ie 

 www.qqi.ie )کوالٹی اینڈ کوالیفیکیشنز آئر لینڈ(

 www.citizensinformation.ie 

ورک پلیس رائٹز اور اوبلیگیشنز( –)انڈسٹریل ریلیشنز   www.workplacerelations.ie 

 فنانسس

ایڈوائس اینڈ بجٹنگ سروسنی م  www.mabs.ie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.anpost.ie )پوسٹ  آفیسز(

 www.centralbank.ie 

http://www.citizensinformation.ie/
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 www.revenue.ie )آئرش ٹکس اینڈ کسٹم(

 www.consumerhelp.ie 

 www.creditunion.ie 

 جنرل انفارمیشن

 www.ccpc.ie )کمپی ٹیشن اینڈ کنزیومر پروٹیکشن کمیشن(

 www.askaboutireland.ie 

 ہیلتھ کیئر

 www.hse.ie )ہیلتھ سروس ایگزیکٹو(

 www.welfare.ie )ڈپارٹمنٹ آف سوشل پروٹیکشن(

 ٹیکس سیشن

 www.revenue.ie )آئرش ٹکس اینڈ کسٹم(

 www.citizensinformation.ie 

 

 

 

 

 

 

 

 ٹیلی ویژن

 www.irishrail.ie 

 www.dublinbus.ie 

 www.buseireann.ie )نیشنل بس سروس آؤٹ سائیڈ ڈبلن(

 www.ruraltransportnetwork.ie 

 www.leapcard.ie )چیپر ٹریول(

 www.nationaltransport.ie 

 www.luas.ie )ڈبلن ٹرام سروس(

 یوٹیلیٹیز

 www.water.ie 

 www.callcosts.ie 

 www.energycustomers.ie 

http://www.dublinbus.ie/
http://www.ruraltransportnetwork.ie/
http://www.nationaltransport.ie/
http://www.callcosts.ie/


77 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکریہ

بہت سے اداروں اور محکموں کےتعاون کی ستائش کرتے اس کتابچے کی تیاری میں  ہم 

 ہیں۔

 سٹیزنز انفارمیشن بورڈ

 منی ایڈوائس اینڈ بجٹنگ سروس

 نیشنل ایڈلٹ لٹریسی ایجنسی

 ڈپارٹمنٹ آف سوشل پروٹیکشن

 ڈپارٹمنٹ آف انوائرنمنٹ، کمیونٹی اور لوکل گورنمنٹ

 ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ

 ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن

ٹیگریشن ایجنسیریسیپشن اور ان  

 آفس فار دی پروموشن  آف   مایئگرنٹ انٹیگریشن

 جیساسٹ ریفیوجی سروس

 کور گروپ ا آف اسائلم سیکرزاینڈ ریفیوجیز
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آئر لینڈ مایئگرنٹ رائٹز سینٹر  

 کارک سٹی پارٹنرشپ)اسائلم سیکرز آؤٹ ریچ سروس(

سےپیش  کیے اس کتابچے میں استعمال کیے گئے گرافکس  ذیل ویب سئٹ کی اجازت 

 گئےہیں۔

www.freepik.com   


