
ہمارے شراکت دار
جن عالقوں میں ہم آپ کو معاونت/سہولت فراہم کرسکتے ہیں۔

مینزفیلڈ اور 
ایش فیلڈ

- ڈبل امپیکٹ
- فریم ورک

نوٹنگھم سٹی
- ڈبل امپیکٹ
- فریم ورک

-   نوٹنگھم اور نوٹنگھم شائر 
ریفیوجی فورم

-   نوٹنگھم ویمنز سینٹر 
-    نوٹنگھم شائر 

وائی ایم سی اے

بیسٹال
- فریم ورک

گیڈلنگ، نیوارک اور 
شیرووڈ، رش کلف

- فریم ورک

بالسوور، چیسٹر فیلڈ اور 
نارتھ ایسٹ ڈاربی شائر

- ایکارن ٹریننگ

ڈاربی سٹی
- ویمنزورک، ڈاربی شائر

- وائی ایم سی اے ڈاربی شائر
- ڈروینٹیو ہاؤسنگ ٹرسٹ

ساؤتھ ڈاربی شائر
- ویمنزورک، ڈاربی شائر
- ڈروینٹیو ہاؤسنگ ٹرسٹ

ڈاربی شائر ڈیلز
- ڈرونٹیو ہاؤسنگ ٹرسٹ

- ایکارن ٹریننگ

ہائی پیک
-  ڈرونٹیو 

ہاؤسنگ ٹرسٹ

براکسٹو اور ایسٹ ووڈ
- فریم ورک 

- ڈروینٹیو ہاؤسنگ ٹرسٹ

ایک تعارف
شراکت داروں، ریفر کرنے والوں 

اور شرکاء کے لیے

اکتوبر 2020

ہم سے رابطہ کریں
  Opportunity and Change کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے 

کے لیے برائے مہربانی ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں یا ہمیں کال کریں۔

فون:  4086 850 0115

www.opportunityandchange.org :ویب سائٹ

اگر آپ کوئی ریفرل بھیجنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ای میل کے ذریعے ہم 
سے رابطہ کریں:

  opportunityandchange@frameworkha.org :ای میل

“اس سروس نے میری زندگی کے ایسے سخت اور مایوسی کے وقت میں میری مدد کی۔ 
اس کے بغیر میں نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوتا۔ میں ہمیشہ کے لیے شکر گزار ہوں۔ "

ایمبر ویلی اور ایرواش
- ڈروینٹیو ہاؤسنگ ٹرسٹ



اہلیت

اس کے ثبوت میں شامل ہیں:

پاسپورٹ	 

مکمل یا مختصر یوکے کا پیدائشی سرٹیفکیٹ  	 

موجودہ بائیو میٹرک امیگریشن دستاویز )بائیو میٹرک ریذیڈنس پرمٹ(	 

 	)EEA( قومی شناختی کارڈ

شرکاء کے معاونتی اخراجات جو پراجیکٹ ادا کرے گا، ان میں شامل ہیں:

بچوں کی دیکھ بھال	 

ترجمانی اور ترجمہ	 

سفر	 

تبدیلی کے منصوبہ پر نشاندہی کردہ اہداف کو پورا کرنے میں مدد دینے 	 
کے لیے ایک دفعہ کی اشیاء

 Opportunity
 and Change

)اپرچونٹی اینڈ چینج( 
کے بارے میں

Opportunity and Change، فریم ورک کی رہنمائی میں، ایک سے زیادہ اور پیچیدہ 
ضروریات کے حامل لوگوں کے لیے روزگار سے متعلق معاونت کا ایک منصوبہ ہے۔ یہ 

پورے D2N2 )ڈاربی، ڈاربی شائر، نوٹنگھم اور نوٹنگھم شائر( کی کمیونٹی پر مبنی تنظیموں 
کی شراکت کے ذریعہ چالیا جا رہا ہے۔

یہ پراجیکٹ ان افراد کو مدد فراہم کرتا ہے، جن کا شرکاء کے طور پر حوالہ دیا جاتا ہے، جو 
مندرجہ ذیل میں سے کم از کم دو مسائل کا سامنا کررہے ہوں۔

	   بے گھر ہونا یا غیر محفوظ رہائش پذیر

	   منشیات یا شراب کے بے جا استعمال کے پریشان کن مسائل 

	   جرم کرنا یا دوبارہ جرم کرنے کے خطرے میں ہونا 

	   دماغی صحت سے متعلقہ مسائل

	   گھریلو بدسلوکی

یہ منصوبہ  )Building Better Opportunities )BBO پروگرام کا ایک حصہ ہے، جسے 
یورپی سوشل فنڈ )ای ایس ایف( اور نیشنل الٹری کمیونٹی فنڈ سے مالی مدد ملتی ہے۔ 

اس منصوبے کا مجموعی مقصد پورے D2N2  میں ایک سے زیادہ اور پیچیدہ ضروریات کے حامل 
لوگوں کی مدد کرنا ہے تا کہ وہ  تعلیم، ٹریننگ اور مالزمت تک رسائی کے ذریعے معاشرتی اور 

معاشی طور پر شامل ہوں۔ 

Opportunity and Change ان لوگوں کو جو لیبر مارکیٹ سے بہت دور ہیں ان کی پیچیدہ 
ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مدد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مالزمت کی پیش کش کرتی ہے۔   

شرکاء کو ایک ذاتی ‘نیویگیٹر’ تفویض کیا جاتا ہے جو اُنھیں ترقی کرنے میں مدد دینے کے لیے انہیں 
مختصر اور طویل مدت کے اہداف کی نشاندہی کرنے، ’تبدیلی کا منصوبہ‘ تشکیل دینے، اور اپنی 

مقامی کمیونٹی میں مختلف اقسام کی خصوصی معاونت تک رسائی حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے 
گا۔ Opportunity and Change کے شرکاء کو دستیاب کچھ خصوصی سروسز اور اقدامات میں 

مندرجہ ذیل شامل ہیں: 

Skills Plus for Change:  ضرورت کے مطابق تیار کردہ ایک ٹریننگ پیکیج جس میں 	 
مالزمت، ذاتی ترقی، خوشحالی اور آزادانہ زندگی کا انتظام کرنے کے متعلق چھوٹے چھوٹے 

حصوں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ 

 	 Nottingham 10 ہفتے کا ایک پروگرام جو    : The Loudspeaker Programme
 Contemporary چالتا ہے۔  گروپ پر مبنی سیکھنے، تخلیقی صالحیتوں کی مشقوں، 

ذاتی عکاسی اور عصری فن کی تعریف کے ذریعے، الؤڈ سپیکر شرکاء کو اپنی عزت نفس اور 
خود شناسی بڑھانے اور صحت مندانہ زندگی کے انتخاب کے لیے مہارتوں کوفروغ دینے میں 

معاونت فراہم کرتا ہے۔ 

 Care Act Team :  سوشل ورکرز کی ایک محنتی ٹیم جو 	 
 شرکاء کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تا کہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ انھیں کیئر ایکٹ )2015( 

کے تحت فراہمی کے لیے اہلیت کے جائزے تک منصفانہ رسائی حاصل ہو۔ 

 پراجیکٹ 
 کا مقصد

اس پراجیکٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے افراد کے لیے الزمی ہے کہ وہ 
اس کتابچے کے صفحہ 2 پر بیان کردہ کم از کم دو مسائل کا سامنا کررہے ہوں۔

شرکاء کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ وہ یوکے میں کام کرنے کا حق رکھتے ہیں اور 
وہ  یا تو بے روزگار ہیں یا معاشی طور پر غیر فعال ہیں۔

"مجھے جو معاونت اور مدد ملی ہے اس نے مجھے اپنے آپ کو دوبارہ تالش کرنے، 
اور کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ پر یقین کرنے میں مدد دی ہے۔"

“نیویگیٹر اور دیگر معاونتی عملہ بہت ہمدرد رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا 
کہ میں ان سے اپنے اور اپنے مسائل کے بارے میں بات کرسکتا ہوں۔‘‘

"میرے نیویگیٹر نے مجھے متعدد خدمات سے متعارف کرایا جن سے میں پہلے آگاہ 
نہیں تھا اور جن میں کورسز اور دماغی صحت سے متعلقہ معاونت بھی شامل ہیں۔ "


