
ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ
ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਰਥਨ/ਜਿਿਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਐਂਡ
ਐਸ਼ਫੀਲਡ (Mansfield 
and Ashfield)
- ਦੋਹਰਾ ਅਸਰ
- ਢਾਂਚਾ

ਨੋਟਿੰਘਮ ਟਸਿੀ 
(Nottingham City)
- ਦੋਹਰਾ ਅਸਰ
- ਢਾਂਚਾ
-  ਨੋਜਿੰਘਮ ਐਂਡ ਨੋਜਿੰਘਮਸ਼ਾਇਰ 

ਜਰਜਿਊਿੀ ਿੋਰਮ (Nottingham 
& Nottinghamshire 
Refugee Forum)

-  ਨੋਜਿੰਘਮ ਿੂਮਨ’ਸ ਸਂੇਿਰ 
(Nottingham Women’s 
Centre)

-  ਨੋਜਿੰਘਮਸ਼ਾਇਰ YMCA 
(Nottinghamshire YMCA)

ਬੈਸੇਿਲਾਅ (Bassetlaw)
- ਢਾਂਚਾ

ਗੇਡਟਲੰਗ, ਟਨਉਆਰਕ ਐਂਡ 
ਸ਼ੇਰਵੱੁਜ, ਰਸ਼ਕਟਲਫ 
(Gedling, Newark & 
Sherwood, Rushcliffe)
- ਢਾਂਚਾ

ਬੋਲਸੋਵਰ, ਚੇਸਿਰਫੀਲਡ ਅਤੇ 
ਨੋਰਥ ਈਸਿ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ 
(Bolsover, Chesterfield & 
North East Derbyshire)
- ਅਕੋਰਨ ਿ੍ਰ ੇ ਨਨੰਗ

ਐਂਬਰ ਵੈਲੀ ਐਂਡ ਏਰੂਵਾਸ਼ 
(Amber Valley  
& Erewash)
- ਡਰਿਂੇਜਸ਼ਓ ਹਾਊਜਸੰਗ ਿਰੱਸਿ  
(Derventio Housing Trust)

ਡਰਬੀ ਟਸਿੀ (Derby City)
- ਿੂਮਨ’ਸ ਿਰਕ, ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ  
(Women’s Work, Derbyshire)

- YMCA ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ (YMCA Derbyshire)

- ਡਰਿਂੇਜਸ਼ਓ ਹਾਊਜਸੰਗ ਿਰੱਸਿ (Derventio Housing Trust)

ਸਾਊਥ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ  
(South Derbyshire)
- ਿੂਮਨ’ਸ ਿਰਕ, ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ  
(Women’s Work, Derbyshire)

- ਡਰਿਂੇਜਸ਼ਓ ਹਾਊਜਸੰਗ ਿਰੱਸਿ  
(Derventio Housing Trust)

ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਡੇਲਸ  
(Derbyshire Dales)
- ਡਰਿਂੇਜਸ਼ਓ ਹਾਊਜਸੰਗ ਿਰੱਸਿ  
(Derventio Housing Trust)

- ਅਕੋਰਨ ਿ੍ਰ ੇ ਨਨੰਗ (Acorn Training)

ਹਾਈ ਪੀਕ (High Peak)
- ਡਰਿਂੇਜਸ਼ਓ ਹਾਊਜਸੰਗ ਿਰੱਸਿ 
(Derventio Housing Trust)

ਬਰੋਕਸਿੋਵ ਐਂਡ ਈਸਿਵੱੁਡ 
(Broxtowe & Eastwood)
- ਢਾਂਚਾ 
- ਡਰਿਂੇਜਸ਼ਓ ਹਾਊਜਸੰਗ ਿਰੱਸਿ 
(Derventio Housing Trust)

ਇੱਕ  
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਸਾਥੀਆਂ, ਹਿਾਲਾ ਦੇਣ ਿਾਜਲਆਂ ਅਤੇ 
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ

ਅਕਤੂਬਰ 2020

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਿ (Opportunity and Change) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ ਸਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਫੋਨ: 0115 850 4086

ਿੈਬਸਾਈਿ: www.opportunityandchange.org

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਈਮੇਲ: opportunityandchange@frameworkha.org

“ਇਸ ਸੇਿਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿੀਿਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਂੇ ਜਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 
ਇਸਦੇ ਬਗੈਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਂੈ ਜਕੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਂੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਿਾਦੀ ਰਹਾਂਗਾ/ਰਹਾਂਗੀ।”



ਯੋਗਤਾ

ਇਸਦੇ ਸਬੂਤ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

• ਪਾਸਪੋਰਿ

• ਸੰਪੂਰਣ ਿਾਂ ਸੰਜਖਪਤ ਯੂਕੇ ਿਨਮ ਸਰਿੀਜਿਕੇਿ

• ਿਰਤਮਾਨ ਬਾਇਓਮੇਜਿ੍ਰ ਕ ਆਿਾਸ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ (ਬਾਇਓਮੇਜਿ੍ਰ ਕ ਰੇਜ਼ਿਡਂੇਸ ਪਰਜਮਿ)

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡਂੇਜਿਿੀ ਕਾਰਡ (National Identity Card) (EEA)

ਭਾਗੀਦਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੋ੍ਜੈਕਿ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ  
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

• ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (Childcare)

• ਜਿਆਜਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁਿਾਦ (Interpretation and translation)

• ਯਾਤਰਾ (Travel)

• ਬਦਲਾਿ ਯੋਿਨਾ ਉੱਤਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਿੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਕੰਮ 
(One off items to help meet goals identified on the change plan)

Opportunity 
and Change 
ਬਾਰੇ
Framework ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਜਿੱਚ, Opportunity and Change, ਇੱਕ ਤਂੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ  
ਿਜਿਲ ਼ਿਰੂਰਤਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋ਼ਿਗਾਰ-ਸਬੰਧਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰੋ ਿੈਕਿ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ D2N2  
(ਡਰਬੀ, ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ, ਨੋਜਿੰਘਮ, ਨੋਜਿੰਘਮਸ਼ਾਇਰ) ਜਿੱਚ ਬਰਾਦਰੀ ਆਧਾਜਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਿਾਲੀ  
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੋ ਿੈਕਿ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਿਲਂੋ ਹਿਾਲਾ ਜਦੱਤਤੇ ਗਏ ਘੱਤਿੋ-ਘੱਿ ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਦੋ ਸਮੱਜਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ 
ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

• ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਿਾਂ ਅਸੁਰੱਜਖਅਤ ਆਿਾਸ ਹੋਣਾ

• ਸਮੱਜਸਆਿਨਕ ਪਦਾਰਥ ਿਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤਂੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਜਸਆਿਾਂ

• ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਮੁੜ-ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਿੋਖਮ

• ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਸਮੱਜਸਆਿਾਂ

• ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ

ਪ੍ਰੋ ਿੈਕਿ ਜਬਲਜਡੰਗ ਬੇਿਰ ਓਪਰਜਚਊਜਨਜਿ਼ਿ (Building Better Opportunities) (BBO)  
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਿੰਡ (European Social Fund) (ESF) ਅਤੇ 
ਜਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਿਰੀ ਕਜਮਊਜਨਿੀ ਿੰਡ (The National Lottery Community Fund) ਦੁਆਰਾ 
ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੋ ਿੈਕਿ ਦਾ ਸਮੱੁਚਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਸੱਜਖਆ, ਜਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ D2N2 ਜਿੱਚ ਇੱਕ ਤਂੋ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਿਜਿਲ ਼ਿਰੂਰਤਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਸਮਾਿਕ ਅਤੇ ਆਰਜਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ  
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। 

Opportunity and Change ਜਕਰਤ ਬਾ਼ਿਾਰ ਤਂੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋ਼ਿਗਾਰ-ਯੋਗਤਾ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਜਿਲ ਼ਿਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਨਪਿਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਨੱਿੀ ‘ਨੈਿੀਗੇਿਰ’ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਛੋਿੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਜਮਆਦ ਦੇ ਿੀਜਚਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰਨ, ਇੱਕ ‘ਬਦਲਾਿ ਯੋਿਨਾ’ (‘change plan’) ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿੱਚ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ-
ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਕ ਪਹੰੁਚਣ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ। 
Opportunity and Change ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੁਝ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ-ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ-
ਅੰਦਾ਼ਿੀਆਂ ਜਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਸਜਕਲ ਪਲੱਸ ਿੋਰ ਚਂੇਿ (Skills Plus for Change): ਇੱਕ ਕਜਥਤ ਜਸਖਲਾਈ ਪੈਕੇਿ ਿੋ ਰੋ਼ਿਗਾਰ, 
ਜਨੱਿੀ ਜਿਕਾਸ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਂੇਦਜਰਤ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਜਸੱਜਖਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮ-ਜਨਰਭਰ 
ਰਜਹਣ-ਸਜਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਜਦ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (The Loudspeaker Programme): ਨੋਜਿੰਘਮ ਕੰਤਿਂੇਪਰੇਰੀ 
(Nottingham Contemporary) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਗਆ ਇੱਕ 10 ਹਿਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। 
ਸਮੂਹ-ਆਧਾਜਰਤ ਜਸੱਜਖਆ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਜਨਰਮਾਣ ਅਜਭਆਸਾਂ, ਜਨੱਿੀ ਜਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲਕ ਕਲਾ ਦੀ ਜਸਫਤ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ, ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ (Loudspeaker) ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਿਾਗਰੁਕਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ, ਅਤੇ 
ਿੀਿਨ ਜਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਸਹਤਮੰਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਕਾਸ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਕੇਅਰ ਐਕਿ ਿੀਮ (Care Act Team): ਸੋਸ਼ਲ ਿਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰਜਪਤ ਿੀਮ ਿੋ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ 
ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਅਰ ਐਕਿ (Care Act) 
(2015) ਦੇ ਤਜਹਤ ਜਿਿਸਥਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਆਕਲਨ ਿਾਸਤੇ ਜਨਰਪੱਖ ਪਹੰੁਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਪੋ੍ਜੈਕਿ  
ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਪ੍ਰੋ ਿੈਕਿ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਜਕ ਜਿਅਕਤੀ ਇਸ ਲੀਿਲੇਿ ਦੇ 2ਿੇ  
ਪੰਨੇ ਉੱਤਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਘੱਤਿੋ-ਘੱਿ ਦੋ ਸਮੱਜਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੋਿੇ।

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਜਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਜਧਕਾਰ (Right to Work) ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਾਂ ਤਾਂ ਬੇਰੋ਼ਿਗਾਰ ਹਨ, ਿਾਂ ਆਰਜਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਅਜਕ੍ਰ ਆਸ਼ੀਲ ਹਨ।

“ਮੇਰੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਾਣਨ ਜਿੱਚ, ਕਰੀਅਰ 
ਜਿੱਚ ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

“ਨੈਿੀਗੇਿਰ ਅਤੇ ਦੂਿੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝਿਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਂੈ ਮਜਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਕ 
ਮਂੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਜਸਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਜਕਆ/ਸਕੀ।”

“ਮੇਰੇ ਨੈਿੀਗੇਿਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਕਈ ਜਭੰਨ-ਜਭੰਨ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਜਸਆ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ 
ਪਜਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਿੱਚ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”


