Liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn tham gia
Connecting Opportunities
Hình thức nhập trực tuyến
www.migrationyorkshire.org.uk/referral
admin@migrationyorkshire.org.uk
0113 378 8700
(chúng tôi có thể đặt một thông dịch viên nếu cần thiết)

Bạn đã chuyển đến Vương quốc Anh
trong 10 năm qua? bạn đang tìm kiếm
một công việc?
Nhận trợ giúp tìm việc

Chúng ta là ai?
Connecting Opportunities là một dịch vụ được
cung cấp bởi các tổ chức hiểu được các rào
cản mà người di cư phải đối mặt ở Anh.
Tổ chức đối tác:
•
•
•
•
•
•

Migration Yorkshire (lãnh đạo tổ chức)
Halifax Opportunities Trust
Horton Housing
Leeds Asylum Seekers’ Support Network
Nova / Dominion Training
PATH Yorkshire

Tìm hiểu thêm về văn hóa Vương
quốc Anh
Dịch vụ miễn phí

• Solace Surviving Exile
and Persecution
• The Children’s Society
• Touchstone
• WomenCentre

Chúng tôi là được tài trợ bởi European Social Fund và National
Lottery Community Fund.
www.connectingopportunities.org.uk
Chúng tôi cảm ơn những người tham gia dự án đã báo giá và The Children’s Society (được
chụp bởi Laura McCluskey), Halifax Opportunities Trust, Horton Housing và Leeds Asylum
Seekers’ Support Network cho chúng tôi sử dụng ảnh của họ.
Language: Vietnamese

Học thêm tiếng Anh cho cuộc sống
và công việc

“Tôi đã thực sự
ngạc nhiên khi
một dịch vụ như
thế này tồn tại.
Mức độ hỗ trợ
thực sự tốt.”
Một người tham
gia

Nhận hỗ trợ từ một cố vấn

Họ sẽ chào đón bạn, đồng ý với một kế
hoạch với bạn và giúp bạn tạo ra những
thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn.

Những gì khác có sẵn?
Hỗ trợ để tăng sự tự tin của bạn.
Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu truy cập của bạn.
Nhân viên có thể gặp bạn trong khu vực địa phương của bạn.
Các chuyến thăm nhà có thể có thể.
Một số hoạt động chỉ dành cho phụ nữ.

Học các kỹ năng mới

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn làm một số
làm việc tự nguyện và / hoặc thử một
khóa đào tạo. Bạn có thể học các bằng
cấp mới, hoặc chuyển đổi một bằng cấp
từ một quốc gia khác.

Gặp chủ nhân địa phương
và xin việc

Chúng tôi có thể giúp bạn có được kinh
nghiệm làm việc, có thể cung cấp cho bạn
một tài liệu tham khảo. Chúng tôi sẽ hỗ trợ
bạn tìm kiếm việc làm và làm đơn xin việc.

Những người tham gia của chúng tôi nói gì:
"Nó giống như
một câu trả lời
cho tất cả các
vấn đề của
bạn; Mọi thứ
đều có sẵn từ
một nơi."

“Tôi rất vui khi
tiếng Anh của
tôi được cải
thiện.”

“Hỗ trợ sức
khỏe tâm thần
rất tốt. Tôi cảm
thấy tôi có thể
tin tưởng vào
nhà trị liệu”.

“Tôi học tiếng
Anh và các lớp
máy tính. Tôi
tự tin rằng tôi
sẽ có thể tìm
được một công
việc.”

Phiên dịch cho một số hoạt động.
Chúng tôi có thể trả chi phí du lịch
của bạn.
Chúng tôi có thể giúp trả chi phí chăm
sóc trẻ em.

Tôi có thể tham gia không?
Có, nếu:
Bạn ít nhất 15 tuổi
Bạn được phép làm việc ở Anh nhưng không làm việc
Bạn đã chuyển đến Vương quốc Anh trong vòng 10 năm và
không có quốc tịch Anh
Bạn sống ở hoặc gần:
•
•
•
•
•

Bradford
Halifax
Harrogate
Huddersfield
Leeds

•
•
•
•

Selby
Skipton
Wakefield
York

