
 

  گے ںيد مدد کو مواقع کے م�زمت آئرش لے ٹيفل کليمائ رقص شہنشاهِ  یکيامر-آئرش

  --/وزوائريآرن یپ/ء2012 مارچ 15 ،یس یب یٹ

 کو روابط اپنے پر ڈے ٹرکسيپ نٹيس اِس ساتھ کے لے ٹيفل کليمائ نيرون رسيساؤ اور نيش مارٹن

 کيا پر ConnectIreland.com ريسف آئرش ۔ںيہ رہے دے جواب کا مطالبے کے نڈيل آئر کے کرنے استعمال
ً يتقر کے بھر ايدن جو ںيہ ہوئے ظاہر ںيم ويوڈ کن متاثر  والے کرنے یٰ دعو کا نسل آئرش سے نيمل 70 با

 کو روابط اپنے ےيل کے قيتخل یک م�زمتوں ینئ ںيم نڈيآئرل وه کہ ہے یرہ کر مطالبہ سے افراد

   ۔ںيکر استعمال

  : ےيجيک کلک ےيل کے کھنےيد زيلير وزين ايڈيم یملٹ

http://www.multivu.com/mnr/53786-connectireland  

 شکاگو سے نڈيآئرل ںيم ء1947 نيوالد کے جن لے، ٹيفل کليمائ شہنشاه کے رقص یکيامر آئرش

 کٹيکن ےيل کے یفراہم یک پروگرام حکومت آئرش نئے ینام نڈيآئرل ان ڈيسکس تھے، گئے کر ہجرت

 یک مقام کيا کيا ےيل کے کاروبار یا]قوام نيب کو نڈيآئرل تاکہ ، ںيہ چکے کر شيپ مدد یاپن کو نڈيآئرل
   ۔سکے جا ید مدد ںيم نےيد فروغ سے تيثيح

 ضرورت یک کرنے رواں پھر مرتبہ کيا کو نڈيآئرل ںيہم "کہ ںيہ کہتے کو نيناظر لے ٹيفل کليمائ

 کے مقصد اس اور ہے ضرورت یک کرنے قيخلت ںيم�زمت ادهيز بہت بلکہ ں،يم�زمت ینئ ںيہم ۔ہے

  " ۔ہے کردار کا نفس یذ ہر ںيم حصول

 یا]قوام نيب جو ہے ںيم ت�ش یک رابطوں ےيل کے اداروں کے حجم انےيدرم و چھوٹے نڈيآئرل کٹيکن
 ساتھ کے سازوں صلہيف نڈيآئرل کٹيکن ہوئے کرتے استعمال کو روابط ان ۔ںيہ رہے پا عيتوس پر سطح

 ۔ےيچاہ کرنا مستحکم وںيک کو نڈيآئرل کو اداروں کہ جائے ايک واضح پر ان کہ ہے خواہاں اک گفتگو
 جس گے ںيکر فراہم یشناسائ کو نڈيآئرل کٹيکن جو گا دے انعام کيا کو لوگوں ان کے بھر ايدن منصوبہ

 ريپذ تحفظ اور ںيکر یکار ہيسرما ںيم نڈيآئرل ادارے لتےيپھ پر سطح یا]قوام نيب ںيم جےينت کے
   ۔ںيکر قيتخل اںيآسام

 قيتخل ںيم�زمت ینئ جو ہے کرواتا متعارف سے نڈيآئرل سے یابيکام کو ادارے کيا جو کار رابطہ کيا
 تک، م�زمت 100 ادهيز سے ادهيز اور گے، ںيجائ ےيد م�زمت یف وروي 1500 کم از کم کو ہے، کرتا

  ۔گے ہوں یگيادائ قابل ںيم عرصے کے سال دو جو

 ريکث سےيج کروسافٹيمائ اور فائزر بٹ،يا ل،يانٹ گوگل، اور ہے مقام یکاروبار شده ثابت کيا نڈيرلآئ
   ۔ںيہ رکھتے شنزيآپر پر مانےيپ بڑے ہاںي جو ہے گھر کا تعداد یبڑ یک اداروں یالقوم



 ےوال ہونے ںيم ارکي وين ںيم ء2012 یفرور جب ہے ايگ ايک شروع وقت سےيا منصوبہ نڈيآئرل کٹيکن
 اعتماد ںيم نڈيل آئر ںيم جےينت کے خطاب کے کلنٹن بل صدر یکيامر سابق ںيم فورم نڈيآئرل اِن سٹيانو

 نيبہتر کے ايدن اور ماحول نيبہتر کے یکار ہيسرما "کہ کہا کو وفود نے انہوں جہاں ، ہے رہا بڑھ
 ہيسرما ںيم نڈيآئرل ہے قتو اب ہے، یوقوف بے اٹھانا نہ فائده کا مواقع شاندار اس ساتھ کے کار افراد
  " ۔کا کرنے یکار

 راست براه نڈيآئرل کہ ہے یکرت شيپ شواہد ديمز رپورٹ ہيحال کيا یک ونٹي جنس یليانٹ اکنامسٹ ید

 ،یرسائ ٹيمارک اتحاد یورپي ےيل کے اس اور ہے مقام نيبہتر ےيل کے یکار ہيسرما یملک ريغ
 ہے ايد حوالہ کا ڈھانچے یانضباط مستحکم کيا اور کار افراد تيباص�ح محصول، ٹيکارپور یمسابقت

   ۔ںيہ فوائد یديکل ےيل کے مدد کو کاروبار کے نڈيل آئر ہي کہ

 کھئےيد ےيل کے جاننے ديمز ںيم بارے اس ںيہ سکتے کر استعمال طرح کس کو روابط اپنے آپ
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  نڈيآئرل کٹيکن: عہيذر

  یس یب یٹ


