
 
 
 
 

 عزیز دوست
 

کا دنيا ميں سب سے زیادہ بـولی اور سـمجهی            www.maxfxx.net یہ ہوم پيج   
جانے والی زبانوں ميں سـے ایـک زبـان مـيں ترجمـہ ہـے۔ یـہ چـار مختلـف مقـاالت سـے                          

 اس منسلک ہے بدقسمتی سے ہوم پيج اور یہ مقالے ہـی وہ صـفحات ہـيں جـن کـا کـہ                  
وقت تک ترجمہ کيا گيا ہے۔ تاہم اگر آپ کے پاس مخصوص سواالت ہيں تو مہربـانی فرمـا                   
کے ہم سے رابطہ کيجيے اور ہم آپ کو جواب دیـنے کـے لـيے راہ نکـالنے کـی کوشـش                       
کریں گے یا آپ کو آپ کے عالقے ميں ان گروپس اور لوگوں سے روابط مہيا کریں گے جو                   

 ہيں۔ اگر ممکن ہو تو آپ کو ملنے کـے لـيے اور جہـاں                ورلڈ ورک ميں دلچسپی رکهتے    کہ  
آپ رہتے ہيں وہاں اجالس یا سيمينار کے ليے آپ کی مدد کے ليے بغير کـسی معاوضـہ                   

 -کے ميسر ہيں
 

 -مہربانی فرما کے ہم سے رابطہ کيجيے

 

 ميکس شپباخ

 3 این ڈبليو ہویت اسٹریٹ 2049

 97209پورلينڈ، او آر 

 0314 210 503: فيکس / فون

max@maxfxx.net

 

Max Schupbach 

2049 NW Hoyt Street Ste 3 

Portland, OR, 97209 

Voice/Fax : 503 210 0314 

max@maxfxx.net
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 ! خوش آمدیدںيشن ميٹيلو اور ميکس فيسيليہ
 

 ہ امریکـ  ۓاہـ   ریاست ہ اور یگن، متحد   ،ڈ لين ٹ پور ں مي ہے۔ کس شپباخ ميميرا نام   
ر ہ مـددگار، مـشير، مـا   ں مـي ںيع مختلف النوع ميدانوس وں مي ں۔وہیش پذیر    اہ ر ںمي

 کـی   پروسـس ورک   اور    ورک ڈورلـ  ميرا کـام     ں۔وہ طور پر کام کرتا      ےمعالجيات ک 
 ٹيئ سـا ہ یـ ۔ایـا ڑهان چ پروےل نڈ منڈ ایمی اور آرنالہ کے مثال جسہ و ہے۔بنياد پر   

 ں طور پر ميـری سـرگرميو      ےی مددگار اور قيادتی اتاليق ک     ہایک ادارتی مشير، گرو   
 ے کـام کـ    ے اگر آپ مير   ہے۔ وقف   ے لي ے ادراک ک  ے مير ں مي ے بار ے ورک ک  ڈ ورل راو

 ے ميـری اور ميـر     ےربـانی فرمـا کـ     ہ تـو م   ںيہـ  ےتهـ  دلچـسپی رک   ں مـي  ںودیگر حص 
 )ٹيئویـب سـا    (ہ یـ  ۔ےيئکـو جـا    net.eminee.www ٹيئی ایلن کی ویـب سـا      هساج

 ه سـات ے کںوڑ انفرادی افراد اور جوهم ایک ساتہ ہ جو ک ہےپروسس ورک پر مرتکز     
 ں۔يہ ےکرت

 
کی بنياد رکهی یہ فی  (.Maxfxx Inc) يشنٹميکس فيسيلي ں مي1999 ے نںمي

 سـے زیـادہ ممالـک مـيں      20اعظمـوں مـيں     الواقع ایک نيٹ ورک ہے جو کہ تمام بر        
مددگاروں اود ماہر مشاہير کو  جماعت کی بنياد پر یکجا کرتا ہے۔ ميـرے کـام کـی                   

 بنياد ورلڈ ورک کی مثال پر ہے۔
 

ورلڈ ورک ادارتی اور اجتماعی زندگی کے مکمـل طيـف مـيں سـوچنے اور کـام                  
دریـافتوں   جدیـد طبيعـات کـی        ی مثال ہے۔ اس کے قالـب مـيں        ئکرنے کی ایک ن   

ی ئـ یالت کے شعوری مطالعہ ميں تحقيق کو منـسلک کـرنے کـی ایـک ن               وکی تا 
 ميں وہ تصورات جن سے آپ کا تعارف ہوگـا           تعارفی مقالے راہ ہے۔ مندرجہ ذیل     

یــشنل ئيز اور گينا،)مــوڑ(، ایــج )عميــق جمہوریــت(پ ڈیموکریــسی جيــسے ڈیــ
رہ ادارتی زندگی کـے ہمـارے ادراک کـو ایـک            وغي) ادارتی تخيل سازی  (یمنگ  ڈر

نئی روشنی سے منور کرتے ہيں۔ ورلڈ ورک ایک شرکت کنندہ افراد کی، ساته              
ساته گروہوں ميں ظہور اور تبدیلی کے تجزیے اور امداد کی مختلف مدارج کـی             
تنوع ميں رعایت دیتا ہے عالمگير طریقوں سے لـے کـر مقـاقی واقعـات تـک اور                   

 -يلف ادارتی صورتوں بشمول کاروبا اور برادریاںعمومی ميدان مخت
 

 حصہ ہـوں، مـيں اجتمـاعی سـيکهنے کـے             ميں  جس کا کہ   ورلڈ ورک کميونٹی   نے   منڈلز
 وقت کيـا ہوتـا جـب لـوگ      ميں اداروں اور اس  - ورلڈ ورک کو پروان چڑهایا     ،عمل کے ذریعے  

کـے رعـب اور فخـر       ) ورلڈ ورک ( کے بارے ميں سرگرم ہوں اور مثال         ،مل کر کام کرتے ہيں    
مـيں    مجهے اميد ہے کہ مـيں ان صـفحات         -سے سرشار جو کہ ميں استعمال کر رہا ہوں        

نہ صرف وہ حقائق جو کہ ورلڈ ورک کو سمجهنے کے لـيے ضـروری ہـيں بلکـہ مثـال کـے               
اتی جوش کا عالم، اس کے اطالق ميں ميرے تجربات اور محتاج جـو کـہ                بارے ميں ميرا ذ   

 - آشکار کر سکوں گا-ممکن ہوجاتے ہيں
 
 
 

 کـا ایـک      مثـال  ر او ميری سائيٹ کی سرفنگ سے لطف اندوز ہوئيے اور اگر آپ آمادہ ہـيں             
ے اور مزید کے ليے پهـر    ئکس کا جائزہ ليج   لنے گئے   ئ جائزہ لينا چاہيں تو نيچے دی      مختصر

 سی وقت لوٹئے۔ک
 

http://www.eminee.net/
http://www.maxfxx.net/pdf/ovurdu.pdf
http://www.aamindell.net/
http://www.worldwork.org/


 ورلـڈ ورک کـے      ، جماعتوں کاروبار اور عمومی ميـدان مـيں تغيـر کـا عمـل۔              اداروں
۔ صفحاتی مقالہ12طریقيات اور رویوں کے بارے ميں ایک ، تصوراتی منظر

 
 ۔احتيںامر واقعہ کی مثالوں کی تين بےترتيبانہ چنی گئی مختصر وض

 
 افرادپـر مـشتمل بـين       500 ۔يں مـيں ترقـی کرتـی ہـے        بروکیورپين کمپنی   / یو ایس 

 کمپنی ميں ٹيم ورک ڈیپ ڈائيورسٹی۔االقوامی 
 

 ، پـولس  ، کاروباری بـرادری، شـہری انتظاميـہ       کرنا۔شہر کے عمومی ميدان کا احاطہ       
لينڈ مـيں عـام     سـوئزر  ،غير اہم اشخاص اور دیگر مختلف ثقافتوں سـے متـاثر لـوگ زیـورچ              

اجتماع ميں ملتے ہيں۔
 

جيـل کـی     ر تـصحيحی اشـخاص او     ،نـوں کيم:  جيـل مـيں ادارتـی ترقـی        م کون ہـے۔   مجر
انتظاميہ کا گروہی عمل۔

 
ورلڈ ورک ماڈل پر تحقيق ہو رہی ہے اس کا اطالق کيا جا رہا ہـے اور اجتمـاعی کوشـش                     
اور گروہی مکالمے کے ذریعے اسے جدید بنایا جا رہا ہے یہ صفحات ورلڈ ورک کـے بـارے                 

ور ميں ميرے ذاتی ادراک اور مشق کی عکاسی کرتے ہيں مثال کی مزید واضح تـصویر ا                
س کے حوالے دے    نکاس کے امکانات کے ليے ميں آپ کو تصانيف اور دیگر سائٹس کے ل             

 رہا ہوں جو کہ آپ ان صفحات پر پائيں گے۔
 

ی زبـانوں مـيں    ئجيسا کہ آپ دیکه رہے ہيں ہوم پيج اور اوپر دی گئی چار دستاویزات کا ک               
 ہـيں اگـر آپ کـی      ںنہـي جا چکا ہے۔ ہمارے تراجم ميں بہت سی زبانيں موجود           ترجمہ کيا   

 -مادری زبان ان ميں سے ایک ہے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہيں
 

 آپ کی دلچسپی کا شکریہ۔ ایک دلچسپ دن کی تمنا کے ساته۔
 

 ميکس شپباخ
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