
 

 

The Children’s Society  تصاویر بطرف)Laura McCluskey) ،Halifax Opportunities Trust ،Horton 
Housing and Leeds Asylum Seekers’ Support Network  کے اقتباسات اور ان کی تصاویر استعمال کرنے کے

 لئے اجازت دینے کے لئے پروجیکٹ کے شرکاء کا ہماری جانب سے شکریہ۔
 

  

 چاہتے ہیں، تو ہم سے رابطہ کریںاگر آپ شرکت کرنا 
Connecting Opportunities 

 
الئن ریفرل فارم  آن

www.migrationyorkshire.org.uk/referral  
 

admin@migrationyorkshire.org.uk 
 

0113 378 8700 
ہیں)(اگر ضرورت ہو، تو ہم ایک ترجمان کو بُک کر سکتے   

سال کے دوران یو کے میں آئے  10کیا آپ پچھلے 
 ہیں؟ کیا آپ کام کی تالش میں ہیں؟

 

"مجھے واقعی حیرت 
ہوئی کہ اس طرح کی 

کوئی سروس بھی 
 موجود ہے۔ 

 کا درجہ معاونت
 واقعی بہت اچھا ہے۔"

 ایک شرکت کننده
 
 

 کام کی تالش میں مدد حاصل کریں
 

 روزمره زندگی اور کام کے لیے   
 زیاده انگریزی زبان سیکھیں 

 
 یوکے کی ثقافت کے بارے میں

 مزید جانیں
 

 مفت سروس
 

 
 شراکت دار تنظیمیں:

 
(سرکرده تنظیم)  • Migration Yorkshire  

• Halifax Opportunities Trust 
• Horton Housing 

• Leeds Asylum Seekers’ Support Network 
• Nova / Dominion Training 

• PATH Yorkshire 
 

Language: Urdu 

• Solace Surviving Exile 
and Persecution 

• The Children’s Society 
• Touchstone 

• WomenCentre 

 ہم کون ہیں؟
 

Connecting Opportunities  ایسی تنظیموں کی جانب سے
پیش کی جانے والی ایک سروس ہے، جن کو یہ احساس ہے کہ 

 یں۔ یوکے میں تارکین وطن کو کیا مسائل درپیش ہ
 

 

کی  National Lottery Community Fundاور  European Social Fundہم 
 طرف سے فنڈ ہیں

 

www.connectingopportunities.org.uk 



 

 

  

  

"مجھے خوشی ہے 
 میرکہ 

 ی انگریزی 
 بہتر ہو رہی ہے۔"

 
 

"یہ آپ کی تمام 
ضروریات کے لیے 

ایک قسم کی ون سڻاپ 
 ہر چیزشاپ ہے؛ 

 ایک ہی جگہ 
 پر دستیاب ہے۔" 

 

 "یہ بہت اچھا ہے کہ 
آپ کو اتنی جلد ذہنی 
صحت کی رازدارانہ 

معاونت مل سکتی ہے۔ 
 مجھے محسوس ہوا کہ 

میں تھراپسٹ پر 
بھروسہ کر سکتی 

 ہوں۔"
 

"میں نے انگلش 
اور آئی ڻی کی 
کالسیں لی ہیں۔ 

مجھے یقین ہے کہ 
 مجھے نوکری 
 مل جائے گی 

 ۔"
 

 

 ایک مشیر سے معاونت حاصل کریں 
وه آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ کے ساتھ ایک 

  پر اتفاق منصوبہ
کریں گے اور آپ کی زندگی میں بہتریاں النے میں آپ 

 کی مدد کریں گے۔
 

 نئی مہارتیں سیکھیں 
 رضاکارانہ کچھ 

کام کرنے میں ہم آپ کی مدد کریں گے اور / یا کوئی 
تربیتی کورس کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نئی 

کوالفیکیشن کے لیے پڑھ سکتے ہیں یا کسی دوسرے 
 ملک کی کوالیفیکیشن کو َکنورٹ کریں۔

 

 مقامی آجروں سے ملیں 
 اور کام کی درخواست دیں

کام کا تجربہ حاصل کرنے میں ہم آپ کی مدد کر سکتے 
ہیں، جو آپ کا ریفرنس بن سکتا ہے۔ کام تالش کرنے اور 

 ے۔گ درخواستیں تیار کرنے میں ہم آپ کی معاونت کریں
 

 

 

 ہمارے شرکت کنندگان کیا کہتے ہیں:
 

 کیا میں حصہ لے سکتا/سکتی ہوں؟
 ہاں، اگر:

 

 مزید کیا دستیاب ہے؟
 

• Bradford 
• Halifax 

• Harrogate 
• Huddersfield  

• Leeds 
 

• Selby 
• Skipton 

• Wakefield 
• York 

 سال یا زیاده ہے  15آپ کی عمر 

 میں کام کی اجازت ہے مگر آپ کے پاس کام نہیں ہےآپ کو یوکے 

سال کے دوران آئے ہیں اور آپ کے پاس برطانوی شہریت  10آپ یوکے میں پچھلے 
 نہیں ہے

 آپ یہاں پر یا قرب و جوار میں رہتے ہیں:

 

 آپ کی اچھی زندگی میں بہتری النے کی معاونت۔

کی رسائی کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش  ہم آپ
 کریں گے۔

عملہ آپ کے مقامی عالقے میں آپ سے مالقات کر سکتا 
 ہے۔

 گھر پر مالقاتیں بھی ممکن ہو سکتی ہیں۔

 بعض سرگرمیاں صرف خواتین کے لیے ہیں۔

 بعض سرگرمیوں کے لیے ترجمان ہیں۔
 

 ہم آپ کے سفری اخراجات ادا کر سکتے ہیں۔
 

 ی نگہداشت کی ادائیگی میں مدد کر سکتے ہیں۔ہم بچوں ک

 
 


