
                                              وويیژژنن فررسٹٹ ميینن آآپپ کا خيیرر مخددمم ہے
 ہے.جوو هھھھوونگ کوونگ  کے پناهه غيیرروو کی کے (OGN) وويیژژنن فررسٹٹ يیکخوودد اامتيیازز  نن.جج.وو
 ليیے خددمتگارر هھھھيیںں. هھھھمارریی مکشدد هھھھيیںں آآپپ کی مشکالتت ميینن آآپپ کے ساتهھ کهھڑڑاا ہوونا٬،آآپکے

                                                                 کی حکووکک کی معلووماتت کرراانا٬،آآپپ کی مشلے کی حلل تالشش کررنا.
 آآپپ سبهھی پناهه گيیرر٬،رريیفووجی ااوورر جوو مذذهھھھبی٬،ررنگ ررووپپ٬، ووططنی سناختت ٬، جنسيیة ٬، کسی

  .گررووهه٬، يیا سيیاسی مسلہہ

 .آآپپ ہمم سے کيیا ااميیدد کررسکتے هھھھيیںں
 .وويیژژنن فررسٹٹ آآپپ کے ليیے تيینن  ططررحح کی خددمتت اانجامم دديیتی ہے

 .اايیڈڈووکيیسی :هھھھوونگ کوونک گووووررمنٹٹ کی خددماتت  کوو بہترر بنانا٬،آآپپ کے ساتهھ سررووااتت
 ااکڻٹووسمم:  آآپپ کوو ااپنے حکووکک کے ليیے حووصلہہ اافززاائی کررنا٬، تکے آآپپ ااپنے مستکبلل کوو

 .سوواارر سکے
 اايیڈڈوواائسس  :آآپپ سے باتت کرر کے آآپپ کے  مسلے کا حلل نکلنا. جبتک آآپپ ااپنی مدددد خوودد نہہ کرر

 .سکے

 بررااےے مہرربانی آآپپ کوو يیہہ يیادد ررکهھنا ہے٬،وويیژژنن فررسٹٹ ہرر ووقتت ااپنی نيیی تبدديیلی٬،ضرروورریی مسايیلل
 ااوورر تحکيیکاتت٬،خددماتت کوو بہترر بنانے کے ليیے٬،يیکتا کی ہوونی ضرروورریی ہے.ہمم سبب ملل کرر
 يیک ددووسررےے کی مددددکررےے ااوورر ااپنی مکشدد کوو ااّچهھی کاميیابی تک پوونهھچے .ہمم سبب يیہہ فرریی

  .ااوورر ددووستانہہ ماحوولل ميینن کررتے هھھھيیںں.ممبرراانن حضررتت کے ليیے  وويیبب سائٹٹ ہے

www.vfnow.org 

  .وويیژژنن فررسٹٹ بهھی آآپپ سے کچهھ ااميیدد کررتی ہے
 وويیژژنن فررسٹٹ آآپپ سے ااميیدد کررتی ہے ااددبب کا خيیالکررےے٬،ددووررےے پناهه گيیرر سے ددووستانہہ ااخالخخ بنے٬،ہمم
 ااميیدد کررتے هھھھيیںں کے سبب ااپنے حقق کوو ااّچهھی ططررحح سمجهھے ااوورر ااپنے حقق کے ليیے يیک
 ساتهھ کهھڈڈررےے هھھھووںں٬،تمامم پناهه گيیرر کے آآچکے مستکبلل کے ليیے يیک ساتهھ ہوو کرر ہرر ممکنن

 .جددووجہدد کررنا.ططبب ہی ہمم کاميیابب ہووہوو سکتے هھھھيیںں

.ااّچهھی تبدديیلی کی سررووااتت آآپپ کے ساتهھ

Our objective is to provide advocacy, 
activism and advice to refugees in order 
to mobilize them to effectively safeguard 
their rights and intervene to oppose 
abuse. We welcome all protection 
claimants irrespective of religion, race, 
nationality, social group or political 
opinion.

our aim

inFormation For neW members

5F, 102 First Street 
Sai Ying Pun, Sheung Wan, Hong Kong

Tel: 2840 0430 
info@vfnow.org

opening hours

11am till 7pm (Mon – Fri). Saturday by appointment only.

 facebook.com/VisionFirstHK
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