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 ز�ان تک رسائئ وا� کارڈ 

ن ز�ان تک رسائئ واال کارڈ استعمال ک��ں!  iSpeakز�ان تک رسائئ � خدمات � درخواست کر�ن � ل�ئ اپنا   آسنٹ

۔  بڻو�  � سائز وا� یہ کارڈ مفت منی ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ ک�ئ جا سک�ت ہنی

: منی [آپ �  ۔ ان کارڈوں پر یہ ل�ھا ہوا ��  ز�ان] بولتا ہوں۔ براە کرم ک� ترجمان � رابطہ ک��ں، تا�ہ ہم گفتگو کرسکنی

 

۔ ورت نہنی ��  *آپ کو خدمات حاصل کر�ن � ل�ئ اس کارڈ � �ن

 ہدا�ات: 

ن ز�ان تک رسائئ وا� کارڈ کو حاصل کر�ن اور اس کا استعمال کر�ن � ل�ئ چار ط���ت ہنی  iSpeakاپ�ن  ز�ان تک رسائئ  ۔  آسنٹ
۔ اپین ز�ان تالش ک��ں۔ اپین ز�ان پر کل� ک��ں۔ پھر، اس � بعد آپ مندرجہ ذ�ل منی � کچھ ب�  پر کل� ک��ں  کارڈ   وا� 

 کرسک�ت ہنی 

۔ ا�   iSpeak۔ صف� � نچ� ح� منی  پرنٹ ک��ں) دستاو�ز کو 1 ن کارڈ کو کاٹ لنی اور ا� نصف منی فولڈ کرلنی آسنٹ
خدمات تک رسائئ حاصل کر�ت وقت ز�ان � متعلق مدد � درخواست کر�ن � ل�ئ اس کا  �ا پرس منی رکھنی اور  بڻو�اپ�ن 

 استعمال ک��ں۔

اور خدمات تک رسائئ حاصل کر�ت وقت ز�ان � متعلق مدد �   ڈاؤن لوڈ ک��ں) ئپ ڈی ا�ف کو براە راست اپ�ن فون پر 2
 ۔  درخواست کر�ن � ل�ئ اس کا استعمال کر�ن � ل�ئ ا� محفوظ کرلنی 

۔  اسک��ن شاٹ لنی ) کارڈ کا 3 ورت پڑ�ن پر اس کا استعمال کر�ن � ل�ئ ا� اپ�ن فون پر محفوظ کرلنی  اور �ن

�ری � ِپک اپ ک��ں) 4 �ریوا� کارڈ  بڻو�۔ مفت  الئ�ب ن پبل� الئ�ب ن منی   آسنٹ منی � ک� ب� برانچ منی مل   20�ا آسنٹ
۔ ا�ر آپ � ز�ان منی کارڈ  ۔ سک�ت ہنی ���ن کارڈ پرنٹ کر�ن منی آپ � مدد کرسکتا ��  دست�اب نہنی ہنی تو، کوئئ الئ�ب

ن  ا�ک   ز�ان تک رسائئ � ڻ�م کو نوٹ: ا�ر مندرجہ ذ�ل فہرست منی آپ � ز�ان شامل نہنی �� تو، براە کرم شہر آسنٹ
۔   درخواست بھ�جنی

http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/iSpeak/iSpeak_WalletCard-2021-UR-Print.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/iSpeak/iSpeak_WalletCard-2021-UR-Print.pdf
https://library.austintexas.gov/central-library
mailto:iSpeakAustin@austintexas.gov
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iSpeak (و�ڈیو) ز�ان تک رسائئ وا� کارڈ کا استعمال کی� ک��ں 

 کا مواد  ف�ت د

�� وە اس ط�ح � کہ یہ عوام کو مطلع کرتا �� کہ   ہوتامندرجہ ذ�ل مواد ز�ان � خدمات کو آسان بنا�ن منی مددگار ثابت 
۔  ۔ سار� مواد کو مفت منی ڈاؤن لوڈ ک�ا جا سکتا �� ن � ل�ئ ترجمائن � خدمات دست�اب ہنی  فون پر ترجمائن � ذر�عہ ا�

ا��ن وا� جگہ پر چسپاں ک��ں۔ان وسائل کو اپ�ن   محک� �ا تنظ�م � ابتدائئ راب� � جگہ پر ک� واضح طور پر نظر 
 

 برو�ش 
 

 پوس�ٹ 
 

 ڈ�سک ڻاپ ڈسپ� 

iSpeak (و�ڈیو) ی مواد کا استعمال کی� ک��ں  � دف�ت

 

 

http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/iSpeak/ispeak-id-guide_brochure-1-2019-FNL.pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/iSpeak/ispeak-interpreter-poster(1).pdf
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/iSpeak/ispeak_desktop-display-FNL2-1-2019.pdf
https://www.youtube.com/embed/yfWKlXVwGZw?feature=oembed
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