
 

 

Cork City of Sanctuary COVID 19 Taskforce Connect Call Service  

؟  ںیکر  پسند کرنا  بات آپ ایک
ے
گ  

ںی کر  رابطہ س  رسوس  کال   ہوں۔ ی  م  ڈاون  الک  ای  شن یسولیآ  لفیس آپ جب                              

   Connect Call Service 
 

 

 

 

 

 

  

(مرکز مہاجر کارک) 6087 824 086ی  یمل   فون لئ   گ کرن   رابطہ س ہم  

۔ ی  کہ کو کرن   اندراج لئ   گ رسوس کال کٹیکن اور   

 

  کرے رابطہ کو سآپ کال فون روزانہ  میٹ کال کٹیکن ینکچرر یس آف سٹ   کیا یہمار  
ے

۔  گ  

 یکر  مدد ی  م کرن   فراہم کنکشن انسان   تو ہو ڈاؤن الک ای ہوں ی  م شنیآئسول  لفیس آپ جب 
ے

۔نگ  

 

  جائ   رکھ  یرازدار  ، ی  ھ مفت کالز فون 
ے

۔ی  ہ کرسکئ   تیچ بات آپ جہاں ی  ہ  سہولت یسیا اور ،گ  
 

جو ی  ہ سکئ   کر درخواست گ کرن   بات س کیس آپ  : 

ہو۔  بولتا زبان گ آپ    

ہو  رہتا ی  م ی   یپروو  کٹیڈائر   

ہو۔ سمجھتا کو نظام اور    

ا ی اسلم بشمول ، ہو کا مذہب گ آپ    

انگلش۔  لکمی و  ای مرکز مہاجر کارک ےسیج  ی  ہ عمل مرصوف آپ ساتھ گ جس ہو حصہ کا میتنظ یسیا کیا   

ہ   حصہ کا ینکچرر یس آف سٹ   کہ جو میتنظ یسیا بھ  کیس درج ی  م لیذ    

ی  ہ منتظر گ کرن   بات ساتھ گ آپ  ! 

 
The Connect Call Service is being hosted & managed by the Cork Migrant Centre, Mob 086 8246087,  

in collaboration with Cork City Partnership and Welcome English and with the support of Cork City of Sanctuary Movement 

                       

The Connect Call phone team are part of Cork City of Sanctuary COVID 19 Taskforce and include representatives from Cork 
Migrant Centre, Welcome English, CYPSC, UCC, Cork City Council, CCP, International Community Dynamics, KARTI & Nasc. 

  movement is an interagency and voluntary body committed to making Cork a place of welcome, 
support and safety for Refugees, Asylum Seekers and Migrants and those of migrant origin  
 


