
 

 

 Lauraھا توسط (عکس The Children’s Societyنقل کردیم و از  کنندگان در پروژه بھ خاطر جمالتی کھ از آنھااز شرکت
McCluskey و (Halifax Opportunities Trust  وHorton Housing  وLeeds Asylum Seekers’ 

Support Network کنیم.ھایشان تشکر میبھ دلیل اجازه آنھا برای استفاده از عکس 
 

 

  

اید؟ آیا بھ سال گذشتھ، بھ بریتانیا آمده 10آیا طی 
 دنبال کار ھستید؟

 

زده من واقعاً شگفت«
ھستم کھ خدمتی مثل 

 این وجود دارد. سطح 
 حمایت

 »واقعاً خوب است. 
 کنندهیک شرکت

 
 

 برای پیدا کردن کار، کمک بگیرید
 

 زبان انگلیسی را بیشتر یاد بگیرید   
 برای زندگی و کار 

 
 کسب اطالعات بیشتر

 در مورد فرھنگ بریتانیا
 

 خدمت رایگان
 
 

 شوید، با ما تماس بگیرید خواھید عضواگر می
Connecting Opportunities 

 

 :کرشم یاهنامزاس
 

• Migration Yorkshire (سازمان اصلی) 
• Halifax Opportunities Trust 

• Horton Housing 
• Leeds Asylum Seekers’ Support Network 

• Nova / Dominion Training 
• PATH Yorkshire 

 

Language: Farsi 

• Solace Surviving Exile 
and Persecution 

• The Children’s Society 
• Touchstone 

• WomenCentre 

 ما چھ کسی ھستیم؟
 

Connecting Opportunities  خدمتی است کھ توسط
گردد کھ موانع پیش روی مھاجران در ھایی ارائھ میسازمان

 کنند. بریتانیا را درک می
 

 National Lottery Communityو  European Social Fundما پولمان را از 
Fund دریافت میکنیم 

 
www.connectingopportunities.org.uk 

فرم ارجاع آنالین 
www.migrationyorkshire.org.uk/referral  

 
admin@migrationyorkshire.org.uk 

 
0113 378 8700 

توانیم در صورت نیاز، یک مترجم را برای شما رزرو کنیم)(می  



 

 

 از یک مشاور، پشتیبانی دریافت کنید 
مشاور از شما استقبال خواھد کرد، یک برنامھ را با 

 ھمکاری و موافقت شما تھیھ خواھد نمود، 
و بھ شما کمک خواھد کرد تغییراتی مثبت را در زندگی 

 خود ایجاد کنید.
 

  

   

 خوشحالم کھ «
 انگلیسی من 

 »در حال بھبود است.
 

 

این مانند یک فروشگاه «
منظوره برای رفع ھمھ

 ھمھ نیازھای شما است؛ 
 ھمھ چیز در یک مکان 

 » در دسترس است.
 

 این خوب است کھ «
ھایی توان حمایتمی 

محرمانھ را در زمینھ 
بھداشت روانی این قدر 

سریع دریافت کرد. 
 کنم کھ احساس می

توانم بھ درمانگر می
 »اعتماد کنم.

 

ھای انگلیسی من کالس«
) را ITتی (و آی

 ام. مطمئنم کھ گدرانده
 توانم می

 »شغلی را پیدا کنم.
 

 

 ھای جدید بیاموزید مھارت
 ما از شما برای انجام برخی 

کارھای داوطلبانھ و/یا شرکت کردن آزمایشی در یک 
 توانید برایکنیم. شما میدوره آموزشی، پشتیبانی می

اخذ مدارک جدید تحصیل کنید، یا مدارک تحصیلی اخذ 
 شده در کشورھای دیگر را بھ معادل آنھا تبدیل کنید.

 

 با کارفرمایان محلی دیدار 
 و درخواست کار کنید

توانیم بھ شما کمک کنیم تا تجربھ کاری الزم را کسب ما می
نامھ را برای شما تأمین تواند یک معرفینمایید، و این می

کند. ما از شما برای جستجوی کار و تھیھ تقاضانامھ شغلی، 
 حمایت خواھیم کرد.

 
 

 
 

 گویند:میکنندگان ما آنچھ شرکت
 

 توانم شرکت کنم؟آیا من می
 بلھ، اگر:

 

• Bradford 
• Halifax 

• Harrogate 
• Huddersfield  

• Leeds 
 

• Selby 
• Skipton 

• Wakefield 
• York 

 سال یا بیشتر باشد  15سن شما 

 مجاز بھ کار در بریتانیا باشید، اما مشغول بھ کار نباشید

 اید، ولی دارای تابعیت بریتانیا نیستیدسال گذشتھ وارد بریتانیا شده 10طی 

 کنید:در نواحی زیر یا مجاورت آنھا زندگی می

 

 پشتیبانی برای افزایش تندرستی و رفاه شما.

 نیازھای دسترسی شما را برآورده کنیم.ما سعی خواھیم کرد 

تان، شما را مالقات توانند در منطقھ محل سکونتکارکنان می
 کنند.

 پذیر باشد.شاید بازدید از خانھ ھم امکان

 ھا مختص بانوان است.بعضی از فعالیت

 ھا.وجود مترجم برای برخی از فعالیت
 

 کنیم.ھای رفت و آمد شما را پرداخت توانیم ھزینھما می
 

ھای مراقبت از کودک بھ شما توانیم در پرداخت ھزینھما می
 کمک کنیم.

 

 چھ چیز دیگری در دسترس است؟
 


