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واقع ضیکروهیٌٹو کیلیفورًیب، ایک بڑی رضبکبراًہ تٌظین ہےاور اش ادارہ شوطی تواًبئ بیي االقواهی : 

کب هقظذ شوطی توا ًب  ئ ضے کھبًب پکبًب عبم کرًب ہے۔ اش چیس کب اظہبر آپ هختلف طریقوں ضے د یکھ 

ضکتے ھیں۔ آپ کے تعبوى کب پیشگی شکریھ۔ دیکھئے آپ اش هیں کص طرح حظہ لے ضکتے ہیں۔        

ضولر ککٌگ آرکبئیو هیں هوجود توبم هضبهیي کب  شوطی تواًبئ کب علن  حبطل  کریں:         

       هطبلع کریي تبکہ آپ کو شوطی توا ًب  ئ کب بٌیبدی علن حب طل ہو ضکے۔ شوطی توا ًب  ئ ضے چلٌے واال 

       چولہب خود تیبرکریں اور اش ضے کھبًب پکبًے هیں  هہبرت حبطل کریں                                       

  شوطی تواًبئ ضے کہبًب پکبًے کے طریقے کو اى لوگوں ضے هتعبرف کرائیں جو اضے    وکبلت:        

 عوام هیں هقبول کر ضکیں۔ عوام کےًوب ئٌذوں ضے کہیں کہ وہ لوگوں کو شوطی تواًبئ کے اضتعوبل    

       پر اکطبئیں                                                                                                                     

ہوبرا کبم آپ جیطے لوگوں کے تعبوى کب هرہوى هٌت ہے۔ اش هقظذ هیں هسیذ هعلوات     هوبر بٌیں:       

        کے لۓ http://solarcookers.org   پر رابطہ کریں                                                              

 چٌذہ:        info@solarcookers.org  کے لۓ لوگوں ضے چٌذہ حبطل کریں                                

  کے هوبر بٌیںبگر ہن هیں ضے ہر شحض ایص۔ضی۔آئیاپٌے دوضتوں ضے کہیں کہ وہ       دوضت بٌبئیي: 

        ایک ًۓ هوبر کب اضبفہ کرے تو ہوبری طبقت اور کبرکردگی دگٌی ہوضکتی ہے

عواهی اجتوبعبت، ضکول کے بچوں، ًوجواًوں، اورخبص       شوظی پکواى کب عولی هضبہرہ:   

        دوضتوں کے ضبهٌے اپٌے گھرهیں شوطی پکواى کب عولی هظبہرہ کریں۔ ایص۔ضی۔ائی آپ کے پیشگی 

        کہٌے پرآپ کو تظبوی، اشتہبرات، اور اشتہبری هواد بسریعہ عبم ڈاک بھیج ضکتب ہے۔

آپ کب ادارہ یب جوبعت ایص،ضی، ائی کی هذد کر ضکتی ہے۔اش کے لئے اپٌے آپ کو         هذد کرًب:        

        جوبعت کے هوبر کی حیثیت ضے رجطٹر کرائیں

  ایطی هشقوں هیں آپ بال واضطہ حظہ لے ضکتے ہیں۔ اش کے لۓ شوطی          بالواضطہ حظہ لیٌب: 

 ڈاى کبهي ارتھھ واچ پراجکٹ اى کیٌیب          تواًبئ کب علن ہوًب اچھب ہے۔ لیکں ضروری ًہیں۔ هثال" دیکھیں

  ایطے هوقوں کے لئے ضروری ہے کہ آپ توبم احراجبت اپٌی جیب ضے کریں۔       )تظب ویر (

ہوبرے تعلیوی هواد کب ترجوہ حبل ہی هیي اًگلش هیں ہوا ہے۔ لیکي دوضری تعلیوی هواد کب ترجوہ:        

         زببًوں هیں ًہیں۔ آپ ہویں بتبئیں کہ آ پ کص زببى هیں آضبًی ضے ترجوہ کر ضکتے ہیي؟ اور آپ کص 

        هواد کب ترجوہ کرًب پطٌذ کریں گے؟ ہن آپ کو تبزہ تریي هواد ترجوہ کے لئے بھیج دیں گے۔ اگر آپ

        ضولر ککٌگ آرکبئیو کے طفہبت کب ترجوہ کرًے هیں ہوبری هذد کرًب چبہیں تو هہرببًی فرهب کر ویب

        هبضٹر ٹبم ضپوًہن کو لکھیي

   اور اپٌی کوپیوٹر کے اضتعوبل کی هہبرت کو لوگوں کے لئے وقف کریٌں اور ضولرکوپیوٹرهہبرت:       

        ککٌگ آرکبئیو کو شوطی تواًبئی کی هعلوهبت کب ضب ضے بڑا خساًہ بٌب دیں

 آپ اپٌی ویب ضبئٹ کب رابطہ ہوبرے تعلیوی هوار ضے کریں اور کتببوں کی خریذاری ہوبی          رابطہ:

       هعرفت    com via this link۔Enter Amazon   فیظذ    10      ضے کریي اش طرح آپ کی رقن  کب   

        ضولر ککرز اًٹرًیشٌل کو هٌتقل ہو جبئے گب                                                                                  

   

  یہ ضب اهیسوى پروگرام اور هبئکروضبفٹ کے تعبوى ضے هوکي ہوا۔                                                 

                 اش تحریر کب هتي ضولر ککٌگ آرکبیوهیي هٌذرجہ ر یل اڈریص پر شبئع ہوا ہے۔                         
                                                                               http://solarcooking.org/youcando.htm 

  webmaster@solarcooking.org پر هعلوهبت کے لیے رابطہ کریي۔                                                
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