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URDU |  اردو 
 ریاستی کانفرنس کیا ہے؟ 

 بارے  کے  کاری  سفارت اور تعلقات  االقوامی بین  انہیں  ہے، جو  تقریب  ساالنہ لیے کے نوجوانوں کے  عمر کی  اسکول ہائی کانفرنس  ریاستی

 کی قانون  االقوامی  بین وہ تاکہ گی  کرے اکھٹا  سے NSW تمام کو نوجوانوں سو  دو   ۲۰۲۲کانفرنس   ہے۔ ریاستی مرکوز پر دینے  تعلیم  میں

 کہ  گے جائیں سمجھ وہ کیونکہ گے کرسکیں اضافہ بھی میں چیت بات اور صالحیتوں اپنی سکیں۔ وہ جان میں بارے کے ڈھانچے اور ترقی

 کو نوجوانوں میں کانفرنس ہے۔ ریاستی  شامل سوچ تنقیدی اور قیادت، مباحثہ میں مہارتوں ہے۔ ان مطلب کیا کا ہونے کارکن االقوامی بین

 گا۔ ملے بھی موقع کا کرنے قائم دوستی ساتھ  کے  ساتھیوں متنوع عمر ہم اپنے

 

 دنیا موجودہ ہماری اور قانون االقوامی بین ذریعے کے ورکشاپس انٹرایکٹو ہے۔ نوجوان محیط پر راتوں دو اور دن تین کانفرنس ریاستی یہ

 کو  مندوبین اور گا کرے پیش نظر نقطہ اپنا جو ہوگا بھی پینل اسپیکر ایک کا ماہرین گے۔ سرکردہ جانیں میں بارے  کے اہمیت کی اس میں

 پر  مسائل االقوامی بین طلباء جہاں گے لیں حصہ میں مباحثوں UN ماڈل طلباء دن آخری اور گا۔ تیسرے دے اجازت کی پوچھنے سواالت

 گے۔   کریں ظاہر پر کےطور ممالک کو آپ اپنے  میں متحدہ اقوام لئے کے کرنے بات

 

 تفصیالت  کی تقریب

 ۲۰۲۲مارچ  ۱۳اتوار  تا  ۱۱جمعہ  :  کب ●

 ہوگی۔ سے سڈنی ٹیکنالوجی آف  یونیورسٹی کو مارچ ۱۳واپسی  جبکہ ہوگا آنا سنٹر کالروئے کو مارچ ۱۱  : کہاں ●

 طلباء  اسکول  ہائی کے سال ۱۲تا  ۹ :  کون ●

 ($280) $۲۷۰:  خرچہ ●

 ان میں فارم رجسٹریشن مہربانی گا۔ برائے جائے کیا پورا  کو ضروریات غذائی تمام اور گے جائیں کیے فراہم کھانے تمام : طعام ●

 کردیں۔  وضاحت کی

گے۔ مرد،   چاہیں بانٹنا کمرہ ساتھ  کے کس وہ  کہ گا  جائے دیا  اختیار کا بتانے  ترجیحات اپنی  کو  طلباء پر فارم رجسٹریشن : رہائش  ●

 ہوگا۔  دستیاب کمرہ کا ہوگا۔ نماز بھی اختیار کا کرنے بیان ترجیح لیے کے کمروں مخلوط  یا خواتین

 گا۔ جائے کیا پورا کو ضروریات غذائی وہاں ہوسکا ممکن تک جہاں اور گے جائیں کیے فراہم کھانے تمام : کھانا ●

 

 مزید اور  لسٹ پروگرام، پیکنگ  کے  سفر  میں جس  گی جائے  دی بک ہینڈ ڈیلیگیٹ  کو نوجوانوں  ذریعے کے میل ای پر آنے  قریب  کے تاریخ

 گی۔  ہوں معلومات تفصیلی 

 کریں۔  رابطہ پر nswstateconference@unyouth.org.au کرم براہ ہیں، تو سواالت کوئی کے  آپ اگر

 

COVID-19 پالیسی  ویکسینیشن 

 بیان 

 

 ہے۔ نتیجتہً ، یہ  کرتا  تصدیق  کی  وابستگی اپنی  لیے کے عامہ صحت  میں  مرض وبائی  COVID-19 جاری ویلز ساؤتھ نیو یوتھ این یو

 کی  ہوں۔ ویکسینیشن چکے لگ ٹیکے حفاظتی پر طور مکمل کو شرکاء تمام قبل ہفتے دو سے آغاز کے کانفرنس ریاستی کہ ہے الزمی

 امیونائزیشن آسٹریلین پر طور عام کہ ہوگی، جو کرانا جمع کاپی ایک کی ثبوت کے ویکسینیشن اپنے کو لیے، شرکاء کے کرنے توثیق

 ہے۔  ہوتی میں شکل کی سرٹیفکیٹ ویکسینیٹ COVID-19 ڈیجیٹل کردہ جاری کے( AIR) رجسٹر

 

ظاہر  طبی  متضاد یہ پر طور عام  -ہوگا کرنا پیش  ثبوت کا چھوٹ  سے  پریکٹیشنر  میڈیکل  رجسٹرڈ کو  افراد تمام  والے  کرنے  استثنٰی 

(contraindication )48 سے ہونے  شروع  نظر، تقریب قطع  سے حیثیت  کی ویکسینیشن کو  شرکاء تمام  ہے۔  ہوتا  میں شکل کی  نوٹس 

 ہوگا۔  الزمی کرانا جمع ٹیسٹ COVID-19 منفی کا پہلے گھنٹے

 

 ہونے  تبدیلی میں حصہ کسی کے پالیسی ہیں۔ اس رہتے کرتے وصولی پر طور فعال کی سفارشات کردہ جاری سے طرف کی ہیلتھ NSW ہم

 گی۔   جائے دی اطالع بروقت کو شرکاء تمام سے طریقے عمل قابل  بھی پر، کسی

 

 گی۔ رہے لطف پر اور محفوظ لیے کے سب تقریب یہ کہ ہیں کرتے امید ہم

 

 سے ایڈمنسٹریشن آف  ڈائریکٹر کے NSW کرم براہ تو ہو سوال  کوئی متعلق  سے چھوٹ  یا حیثیت کی ویکسینیشن  کو  آپ اگر

nswadmin@unyouth.org.au کریں۔  رابطہ پر 
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  وظائف  رسائی قابل

 اخراجات دیگر اور رجسٹریشن صالحیت کی کرنے  شرکت میں تقریبات ہماری کی جن ہیں دستیاب لیے کے  شخص اس ہر وظائف رسائی قابل

 ادائیگی  دستیاب پاس ہمارے یا اسکالرشپ کو آپ ہم ہے، تو سامنا کا رکاوٹوں لیئے کے شرکت میں تقریب کو آپ ہے۔ اگر ہوتی  متاثر سے

 پورا  سے طریقے بہترین کو ضروریات کی آپ سہولتیں ہیں۔ ہماری کرتے  افزائی حوصلہ بھرپور کی دینے  درخواست کی منصوبوں کے

 :ہیں  گئی بنائی لچکدار لیے کے کرنے

 

 چھوٹ۔  مکمل  یا کمی میں فیس رجسٹریشن لیے کے تقریب : وظیفہ جزوی یا مکمل ❖

ہے۔   سکتی جا کی ادا سے طریقے لچکدار میں قسطوں دوران کے مدت مخصوص ایک فیس  رجسٹریشن :منصوبہ  کا ادائیگی ❖

 گے۔  کریں آفیسر ایکویٹی اور آپ فیصلہ کا تعداد کی قسطوں

 

تو  چاہتے کرنا بات  مزید  پر کسی سے میں سہولتوں  ان آپ اگر : کریں ایمیل کو آفیسر ایکویٹی  ہمارے کرم براہ ہیں، 

nswequity@unyouth.org.au 

 

 

 

 زیدی  ارحمترجمہ بشکریہ، 
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