
 

 

 Laura(الصور التي قدمتھا  The Children’s Societyنشكر المشاركین في المشروع لما ذكروه، والشكر موصول كذلك لـ 
McCluskeyو ،(Halifax Opportunities Trust  ومنظمةHorton Housing  وشبكةLeeds Asylum Seekers’ 

Support Network  لنا باستخدام صورھم.لسماحھم 
 

 

  

سنوات  10ھل قدمت إلى المملكة المتحدة خالل الـ 
 الماضیة؟ ھل تبحث عن عمل؟

 

"أنا مندھش جًدا 
لوجود خدمة كھذه. 

 مستوى 
 الدعم

 جید فعالً." 
 مشارك

 
 

 احصل على المساعدة في البحث عن عمل
 

 تعلم المزید من اللغة اإلنجلیزیة   
 من أجل الحیاة والعمل

 
 تعرف أكثر

 على ثقافة المملكة المتحدة
 

 خدمة مجانیة
 
 

 اتصل بنا إذا أردت االنضمام
Connecting Opportunities 

 

 المنظمات الشریكة:
 

• Migration Yorkshire - المنظمة الرائدة 
• Halifax Opportunities Trust 

• Horton Housing 
• Leeds Asylum Seekers’ Support Network 

• Nova / Dominion Training 
• PATH Yorkshire 

 

Language: Arabic 

• Solace Surviving Exile 
and Persecution 

• The Children’s Society 
• Touchstone 

• WomenCentre 

 من نحن؟
 

Connecting Opportunities  ھي خدمة تقدمھا منظمات
 تدرك العوائق التي یواجھھا المھاجرون في المملكة المتحدة.

 

 National Lotteryو  European Social Fundنحن ممولون بواسطة 
Community Fund 

 
 www.connectingopportunities.org.uk 

 نموذج اإلحالة على اإلنترنت 
www.migrationyorkshire.org.uk/referral  

 
admin@migrationyorkshire.org.uk 

 
0113 378 8700 

 (یمكننا حجز مترجم عند الحاجة)

file://netapp04-cifs/lcc008/enn/MIGRATIONYORKSHIRE/Connecting%20Opportunities/Communications/publicity/CO%20leaflet%20-%20participant/Translated%20versions/Translation%20templates%20-%20not%20for%20printing/www.connectingopportunities.org.uk
file://netapp04-cifs/lcc008/enn/MIGRATIONYORKSHIRE/Connecting%20Opportunities/Communications/publicity/CO%20leaflet%20-%20participant/Translated%20versions/Translation%20templates%20-%20not%20for%20printing/www.migrationyorkshire.org.uk/referral


 

 

  

  

 "یسرني أن 
تتحسن لغتي 
 اإلنجلیزیة."

 
 

"إنھ مثل متجر 
شامل بھ كل ما 

 تحتاجھ؛ 
 كل شي متوفر

 في مكان واحد."  
 

 "من الجید أن تتمكن 
من الحصول على 
رعایة صحة عقلیة 
بشكل سرّي وبھذه 

 السرعة. أشعر 
أنني أستطیع أن أثق 

 بالمعالج."
 

"حضرت دروًسا في 
اللغة اإلنجلیزیة 

وتكنولوجیا 
المعلومات. أنا واثق 

 من أنني 
 سوف أتمكن

 من إیجاد وظیفة." 
 

 

 ھل یمكنني المشاركة؟
 نعم، في ھذه الحاالت:

 

• Bradford 
• Halifax 

• Harrogate 
• Huddersfield  

• Leeds 
 

• Selby 
• Skipton 

• Wakefield 
• York 

 عاًما أو أكثر  15إذا كان عمرك 

 إذا كان لدیك إذن للعمل في المملكة المتحدة لكنك ال تعمل

 سنوات وال تحمل الجنسیة البریطانیة 10إذا وصلت إلى المملكة المتحدة في آخر 

 إذا كنت تعیش في أو بالقرب من:

 

 احصل على المساعدة من مستشار 
 سوف یرحبون بك، وسیتم االتفاق على خطة 

 معك ومساعدتك لتحقیق تغیرات إیجابیة في حیاتك.
 

 تعلم مھارات جدیدة 
 سوف نساعدك في القیام ببعض 

األعمال التطوعیة و/أو تجربة دورة تدریبیة. یمكنك 
الدراسة للحصول على مؤھالت جدیدة، أو تحویل مؤھل 

 من دولة أخرى.
 

 تعرف على الموظفین المحلیین
 وتقدم لوظیفة 

یمكننا مساعدتك في الحصول على خبرة عمل لتكون مرجًعا 
لك عند التقدم لوظیفة جدیدة. سوف نساعدك في البحث عن 

 وظائف وتقدیم طلبات للتوظیف.
 

 

 

 المشاركون:ما یقولھ 
 

 ما الخدمات األخرى المتاحة؟
 

 الدعم لتحسین حیاتك.

 سوف نحاول تلبیة احتیاجات الوصول الخاصة بك.

 یمكن لفریقنا أن یلتقي بك في منطقتك المحلیة.

 الزیارات المنزلیة قد تكون ممكنة.

 بعض األنشطة متوفرة للنساء فقط.

 یوجد مترجمون لبعض األنشطة.
 

 یمكننا دفع تكالیف سفرك.
 

 یمكننا المساعدة في دفع تكالیف رعایة األطفال.

 


