
 

 

İngiltere'ye son 10 yılda geldin mi? İş 
aramak? 

“Böyle bir hizmetin 
olmasına gerçekten 

şaşırdım. Seviyesi 

destek gerçekten iyi." 

Katılımcı 
 

Ortak kuruluşlar: 
 
• Migration Yorkshire (yönetim organizasyonu) 
• Halifax Opportunities Trust 
• Horton Housing 
• Leeds Asylum Seekers’ Support Network 
• Nova / Dominion Training 
• PATH Yorkshire 
 

Biz Kimiz? 
 
Connecting Opportunities göçmenlerin 
İngiltere'de karşılaştığı engelleri anlayan 
kuruluşlar tarafından sunulan bir hizmettir. 

Katılmak istiyorsanız bize ulaşın 
Connecting Opportunities 
 

Online başvuru formu 
www.migrationyorkshire.org.uk/referral  
 
admin@migrationyorkshire.org.uk 
 
0113 378 8700 
(gerekirse tercüman rezervasyonu yapabiliriz) 

Language: Turkish 

• Solace Surviving Exile 
and Persecution 

• The Children’s Society 
• Touchstone 
• WomenCentre 

Proje katılımcılarına yorumları için teşekkür ederiz. Sanada teşekkürler Children’s Society 
(fotoğraflarını Laura McCluskey), fotoğraflarını kullanma izinleri için Halifax Opportunities 
Trust, Horton Housing ve Leeds Asylum Seekers’ Support Network. 

 
İş bulmak için yardım alın  

 
Daha ingilizce yaşam ve iş için 

 
 Daha fazla bul İngiltere kültürü 

hakkında  
 

Ücretsiz destek 

Biz tarafından finanse edilmektedir European Social Fund ve 
National Lottery Community Fund. 

www.connectingopportunities.org.uk 

  



 

 

“Çok hızlı bir 
şekilde zihinsel 
sağlık desteği 
alabilirsin. 
Terapiste 
güvenebilirim." 

“İngilizce ve 
bilişim 
kurslarına 
katıldım. 
Eminim bir iş 
bulabilirim.” 

 

"İngilizcemin 
gelişmesinden 
memnunum." 

“Proje tüm 
ihtiyaçlarınız 
için tek bir 
dükkan gibi; 
her şey tek bir 
yerde." 

Bir danışmandan destek alın 
Sizinle tanışacaklar, hayatınızda olumlu 
değişiklikler yapmanıza yardımcı olacak bir 
plan üzerinde anlaşacaklar. 

Yeni beceriler öğren 
Bazı yapmak için size destek olacak 
gönüllü çalışma ve / veya bir eğitim kursu 
deneyin. Yeni yeterlilikler için ders 
çalışabilir ya da başka bir ülkeden bir 
niteliği dönüştürebilirsiniz. 

Yerel işverenlerle tanışın 
ve işler için başvur 
Size bir referans sağlayabilecek iş 
tecrübesi edinmenize yardımcı olabiliriz. İş 
aramak ve iş başvurusu yapmak için sizi 
destekleyeceğiz. 

Başka ne sağlayabiliriz? 
 

Refahınızı artırmak için destek. 

Erişim ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışacağız. 

Personel bölgenizde buluşabilir. 

Ev ziyaretleri mümkün olabilir. 

Bazı aktiviteler sadece kadınlar içindir. 

Bazı faaliyetler için tercümanlar. 
 

Seyahat masraflarınızı ödeyebiliriz. 
 

Çocuk bakımı masraflarını ödemede yardımcı olabiliriz. 
 
Katılabilir miyim? 

Evet eğer: 

15 yaşından büyüksünüz 
 

İngiltere'de çalışmanıza izin verilir, ancak bir işiniz yoktur. 
 

İngiltere'ye son 10 yılda taşındınız ve İngiliz vatandaşlığınız yok 
 

İçinde veya yakınında yaşıyorsun: Katılımcılarımız ne diyor: 

• Bradford 
• Halifax 
• Harrogate 
• Huddersfield  
• Leeds 
 

• Selby 
• Skipton 
• Wakefield 
• York 

  

 

 


