ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ

ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ

ਖੇ ਤਰ ਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਈ ਪੀਕ (High Peak)
- ਡਰਵੇ ਂ ਸ਼ਿਓ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਟਰੱ ਸਟ
(Derventio Housing Trust)

ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਡੇ ਲਸ

ਬੋ ਲਸੋ ਵਰ, ਚੇ ਸਟਰਫੀਲਡ ਅਤੇ
ਨੋ ਰਥ ਈਸਟ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ

(Derbyshire Dales)

(Bolsover, Chesterfield &
North East Derbyshire)

- ਡਰਵੇ ਂ ਸ਼ਿਓ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਟਰੱ ਸਟ
(Derventio Housing Trust)
- ਅਕੋ ਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (Acorn Training)

ਵੈ ਬਸਾਈਟ: www.opportunityandchange.org
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇ ਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ :
ਈਮੇ ਲ: opportunityandchange@frameworkha.org

ਸਾਥੀਆਂ , ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ

- ਢਾਂਚਾ

ਮੈ ਨਸਫੀਲਡ ਐਂਡ
ਐਸ਼ਫੀਲਡ (Mansfield
and Ashfield)

ਗੇ ਡਲਿੰ ਗ, ਨਿਉਆਰਕ ਐਂਡ
ਸ਼ੇ ਰਵੁੱਜ, ਰਸ਼ਕਲਿਫ

- ਦੋ ਹਰਾ ਅਸਰ
- ਢਾਂਚਾ

(Gedling, Newark &
Sherwood, Rushcliffe)

ਡਰਬੀ ਸਿਟੀ (Derby City)

- ਢਾਂਚਾ

- ਵੂ ਮਨ’ਸ ਵਰਕ, ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ

ਨੋ ਟਿੰ ਘਮ ਸਿਟੀ

(Women’s Work, Derbyshire)

(Nottingham City)

- YMCA ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ (YMCA Derbyshire)

- ਦੋ ਹਰਾ ਅਸਰ

- ਡਰਵੇ ਂ ਸ਼ਿਓ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਟਰੱ ਸਟ (Derventio Housing Trust)

ਸਾਊਥ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ

(South Derbyshire)

- ਡਰਵੇ ਂ ਸ਼ਿਓ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਟਰੱ ਸਟ
(Derventio Housing Trust)

ਇੱ ਕ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਫ਼ੋ ਨ: 0115 850 4086

- ਅਕੋ ਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਬੈ ਸੇ ਟਲਾਅ (Bassetlaw)

- ਵੂ ਮਨ’ਸ ਵਰਕ, ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ
(Women’s Work, Derbyshire)

ਮੌ ਕਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ (Opportunity and Change) ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ,
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

ਐਂਬਰ ਵੈ ਲੀ ਐਂਡ ਏਰੂ ਵਾਸ਼
(Amber Valley
& Erewash)

- ਡਰਵੇ ਂ ਸ਼ਿਓ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਟਰੱ ਸਟ

(Derventio Housing Trust)

- ਢਾਂਚਾ
- ਨੋਟਿੰ ਘਮ ਐਂਡ ਨੋ ਟਿੰ ਘਮਸ਼ਾਇਰ
ਰਿਫਿਊਜੀ ਫੋ ਰਮ (Nottingham
ਬਰੋ ਕਸਟੋ ਵ ਐਂਡ ਈਸਟਵੁੱਡ
& Nottinghamshire
(Broxtowe & Eastwood) Refugee Forum)
- ਢਾਂਚਾ
- ਡਰਵੇ ਂ ਸ਼ਿਓ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਟਰੱ ਸਟ
(Derventio Housing Trust)

- ਨੋਟਿੰ ਘਮ ਵੂ ਮਨ’ਸ ਸੇ ਂ ਟਰ
(Nottingham Women’s
Centre)
- ਨੋਟਿੰ ਘਮਸ਼ਾਇਰ YMCA
(Nottinghamshire YMCA)

ਅਕਤੂਬਰ 2020

“ਇਸ ਸੇ ਵਾ ਨੇ ਮੇ ਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਔਖੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇ ਂ ਵਿੱ ਚ ਮੇ ਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸਦੇ ਬਗੈ ਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈ ਂ ਕਿੱ ਥੇ ਹੋ ਣਾ ਸੀ। ਮੈ ਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗਾ/ਰਹਾਂਗੀ।”

Opportunity
and Change

ਬਾਰੇ

Framework ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਵਿੱ ਚ, Opportunity and Change, ਇੱ ਕ ਤੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ
ਜਟਿਲ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਰੋ ਜ਼ਗਾਰ-ਸਬੰ ਧਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ । ਇਹ ਪੂਰੇ D2N2

(ਡਰਬੀ, ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ, ਨੋ ਟਿੰ ਘਮ, ਨੋ ਟਿੰ ਘਮਸ਼ਾਇਰ) ਵਿੱ ਚ ਬਰਾਦਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋ ਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਗਏ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਹੇ ਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ :
•

ਬੇ ਘਰ ਹੋ ਣਾ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਆਵਾਸ ਹੋ ਣਾ

•

ਸਮੱ ਸਿਆਜਨਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ

•

ਉਲੰ ਘਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਉਲੰ ਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਖਮ

•

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ

•

ਘਰੇ ਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਲਡਿੰ ਗ ਬੇ ਟਰ ਓਪਰਚਿਊਨਿਟਿਜ਼ (Building Better Opportunities) (BBO)
ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਲਈ ਯੂਰੋ ਪੀਅਨ ਸੋ ਸ਼ਲ ਫੰ ਡ (European Social Fund) (ESF) ਅਤੇ
ਦਿ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਲਾਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੰ ਡ (The National Lottery Community Fund) ਦੁਆਰਾ
ਪੈ ਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

“ਮੇ ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਏ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨੇ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂੰ ਦੁ ਬਾਰਾ ਜਾਣਨ ਵਿੱ ਚ, ਕਰੀਅਰ
ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱ ਤ�ੇ ਭਰੋ ਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮੇ ਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ।”

ਪ੍ਰੋ ਜੈ ਕਟ
ਦੇ ਉਦੇ ਸ਼
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਉਦੇ ਸ਼ ਸਿੱ ਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੋ ਜ਼ਗਾਰ ਤਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ D2N2 ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਤੋ ਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌ ਰ 'ਤੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਯੋ ਗਤਾ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਲੀਫਲੇ ਟ ਦੇ 2ਜੇ
ਪੰ ਨੇ ਉੱ ਤ�ੇ ਦੱ ਸੀਆਂ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਦੋ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਵੇ ।
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ (Right to Work) ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌ ਰ 'ਤੇ
ਅਕ੍ਰਿ ਆਸ਼ੀਲ ਹਨ।

Opportunity and Change ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋ ਂ ਬਹੁ ਤ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਰੋ ਜ਼ਗਾਰ-ਯੋ ਗਤਾ ਪੇ ਸ਼

ਇਸਦੇ ਸਬੂਤ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ :

ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਪਾਸਪੋ ਰਟ

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਿੱਜੀ ‘ਨੈ ਵੀਗੇ ਟਰ’ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਛੋ ਟੀ ਅਤੇ ਲੰ ਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰਨ, ਇੱ ਕ ‘ਬਦਲਾਵ ਯੋ ਜਨਾ’ (‘change plan’) ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਕ ਪਹੁ ੰ ਚਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
Opportunity and Change ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•

ਸੰ ਪੂਰਣ ਜਾਂ ਸੰ ਖਿਪਤ ਯੂਕੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇ ਟ

•

ਵਰਤਮਾਨ ਬਾਇਓਮੇ ਟ੍ਰਿ ਕ ਆਵਾਸ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ (ਬਾਇਓਮੇ ਟ੍ਰਿ ਕ ਰੇ ਜ਼ਿਡੇ ਂ ਸ ਪਰਮਿਟ)

•

ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਆਈਡੇ ਂ ਟਿਟੀ ਕਾਰਡ (National Identity Card) (EEA)

•

ਸਕਿਲ ਪਲੱ ਸ ਫੋ ਰ ਚੇ ਂ ਜ (Skills Plus for Change): ਇੱ ਕ ਕਥਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪੈ ਕੇਜ ਜੋ ਰੋ ਜ਼ਗਾਰ,
ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ, ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੇ ਂ ਦਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਗ ਸਿੱ ਖਿਆ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ
ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗੀਦਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋ ਜੈ ਕਟ ਦੁ ਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ :

•

ਦਿ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ (The Loudspeaker Programme): ਨੋ ਟਿੰ ਘਮ ਕੰ ਟ�ੇ ਂਪਰੇ ਰੀ
(Nottingham Contemporary) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱ ਕ 10 ਹਫਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ।
ਸਮੂਹ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱ ਖਿਆ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲਕ ਕਲਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ, ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ (Loudspeaker) ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ -ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ -ਜਾਗਰੁ ਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ
ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਚੋ ਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

•

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ (Childcare)

•

ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ (Interpretation and translation)

•

ਯਾਤਰਾ (Travel)

•

ਬਦਲਾਵ ਯੋ ਜਨਾ ਉੱ ਤ�ੇ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮ

•

ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਟੀਮ (Care Act Team): ਸੋ ਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ
ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ (Care Act)
(2015) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਯੋ ਗਤਾ ਆਕਲਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਪੱ ਖ ਪਹੁ ੰ ਚ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ।

“ਮੇ ਰੇ ਨੈ ਵੀਗੇ ਟਰ ਨੇ ਮੈ ਨੂੰ ਕਈ ਭਿੰ ਨ-ਭਿੰ ਨ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈ ਨੂੰ
ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਰਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।”

(One off items to help meet goals identified on the change plan)

“ਨੈ ਵੀਗੇ ਟਰ ਅਤੇ ਦੂ ਜੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁ ਤ ਸੂਝਵਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈ ਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ
ਮੈ ਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਿਆ/ਸਕੀ।”

