ለመቀላቀል ከፈለጉ ያጋግሩን
Connecting Opportunities
ኦንላየን ሪፈራል ቅፅ
www.migrationyorkshire.org.uk/referral

ባለፉት አስር ዓመታት ወደ ዩኬ ገብተው ያውቃሉ? ሥራ
ፈልገው ነው?

admin@migrationyorkshire.org.uk
0113 378 8700
(አስፈላጊ ከሆነ አስተርጓሚ ማስያዝ እንችላለን)

ሥራ ለመፈለግ እርዳታ ያግኙ

እኛ ማን ነን?

ተጨማሪ እንግሊዝኛ ቋንቋ ይማሩ
ለህይወትና ለሥራ

Connecting Opportunities ስደተኞች በዩኬ
የሚገጥሟቸውን እንቅፋቶችን በሚረዱ ድርጅቶች የሚሰጥ
አገልግሎት ነው፡፡

የበለጠ ይወቁ
ስለ ዩኬ ባህል
ነፃ አገልግሎት

አጋር ድርጅቶች፡







Migration Yorkshire (መሪ ድርጅት)
Halifax Opportunities Trust
Horton Housing
Leeds Asylum Seekers’ Support Network
Nova / Dominion Training
PATH Yorkshire

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

“እንዲህ አይነት
አገልግሎት በመኖሩ
በጣም ተደንቄያለሁ?
የድጋፉ
መጠን በጣም
ጥሩ ነው፡፡”
ተሳታፊ

የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግልን በ European Social Fund እና በ በ National Lottery,
በኩል ነው፡፡ Big Lottery Fund.
www.connectingopportunities.org.uk
በፕሮጀክቱ ላይ በመሳተፍ ጥቅሶች ላበረከቱ እና ፎቶዎቻቸውን እንድንጠቀም ለፈቀዱልን The Children’s Society (በ
Laura McCluskey የተነሱ ፎቶዎች), Halifax Opportunities Trust, Horton Housing and Leeds
Asylum Seekers’ Support Network ምስጋናችንን እናቀርባለን፡፡
Language: Amharic

ከአማካሪ ድጋፍ ያግኙ
እንኳን ደህና መጡ ይሉዎታል፣ ከእርስዎ ጋር በዕቅድ
ይስማማሉ እና በህይወትዎ አዎንታዊ ለውጦች እንዲመጡ
ይረዱዎታል፡፡

ሌላ ምን አለ?
ደህንነትዎን ለመጨመር ድጋፍ ይደረጋል፡፡
የተደራሽነት ፍላጎትዎን ለማሟላት እንሞክራለን፡፡
በአካባቢዎ ሠራተኞች ሊያኝዎት ይችላሉ፡፡
የቤት ውስጥ ጉብኝት ሊፈቀድ ይችላል፡፡
አንዳንድ ተግባራት የሴቶች ብቻ ናቸው፡፡

አዳዲስ ክህሎቶችን ይማሩ
አንዳንድ የበጎ ፈቃድ ሥራዎች
እንዲሰሩ እና/ወይም የስልጠና ኮርሶችን እንዲሞክሩ
እንደግፍዎታለን፡፡ አዲስ ብቃቶችን ለማግኘት ወይም
ከሌላ ሀገር የተገኘን ብቃት ለመቀየር መማር ይችላሉ፡፡

ለአንዳንድ ተግባራት አስተርጓሚዎች፡፡
የመጓጓዣ ወጪዎችዎን ልንከፍል እንችላለን፡፡
የልጅ እንክብካቤ ወጪዎችዎን እንዲከፍሉ ልንረዳዎ እንችላለን፡፡

ተሳትፎ ማድረግ እችላለሁ?

የአካባቢውን አሠሪዎች
በማግኘት ለሥራ ያመልክቱ፡፡

አዎ፣ ቢሆን፡

ማጣቀሻ ሊሰጥዎ የሚችል የሥራ ልምድ እንዲያገኙ
ልንረዳዎ እንችላለን፡፡ ሥራ እንዲፈልጉ እና የሥራ
ማመልከቻዎችን እንዲያደርጉ እንደግፍዎታለን፡፡

15 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነዎት
በዩኬ ውስጥ የመስራት ፍቃድ አለዎ ነገር ግን ሥራ ላይ አይደሉም
ባለፉት አስር ዓመታት ወደ ዩኬ የገቡ ቢሆንም የብሪታንያ ዜግነት የለዎትም
የሚኖሩት በ ወይም በ አቅራቢያ ነው፡

ተሳታፊዎቻችን ምን ይላሉ፡
“ለሁሉም ፍላጎቶችዎ
እንደ አንድ‐ማቆሚያ‐

ሱቅ ነው፤ ሁሉም
ነገር በአንድ ቦታ ላይ
ይገኛል፡፡”

“እንግሊዘኛዬ

“ሚስጥራዊ የአእምሮ

“የእንግሊዝኛ እና

እየተሻሻለ
በመሆኑ ደስተኛ
ነኝ፡፡”

ጤና ህክምና ድጋፍ
በፍጥነት ማግኘትዎ
ጥሩ ነው፡፡ ሐኪሙን
ማመን እንደምችል
ይሰማኛል፡፡”

የአይቲ ትምህርቶችን
ወስጃለሁ፡፡ ሥራ
ለማግኘት
እንደምችል
እተማመናለሁ፡፡”







Bradford
Halifax
Harrogate
Huddersfield
Leeds






Selby
Skipton
Wakefield
York

