যিদ আপিন েযাগ িদেত চান তাহেল আমােদর সে েযাগােযাগ ক ন
Connecting Opportunities
aনলাiন েরফারাল ফমর্
www.migrationyorkshire.org.uk/referral
admin@migrationyorkshire.org.uk
0113 378 8700
(pেয়াজন হেল আমরা eকিট েদাভাষী বুক করেত পাির)

আমরা কারা?

iuেক-র সংsৃ িত সmেn
আরo জানুন

কের eরকম সংsা িলর dারা pদt eকিট পিরেষবা।
aংশীদার সংsা িল:
Migration Yorkshire (pধান সংsা)
Halifax Opportunities Trust
Horton Housing
Leeds Asylum Seekers’ Support Network
Nova / Dominion Training
PATH Yorkshire

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

আমরা Big Lottery Fund-eর মাধয্েম European Social Fund eবং National
Lottery dারা পুঁিজ pাp কির।
www.connectingopportunities.org.uk
aংশgহণকারীেদর তােদর udৃ িত িলর জনয্ eবং Children’s Society (Laura McCluskey eর ছিব),
Halifax Opportunities Trust, Horton Housing eবং Leeds Asylum Seekers Support Network
তােদর ফেটা িল বয্বহােরর aনুমিতর জনয্ pকেlর জnয ধনয্বাদ।
Language: Bengali

কাজ েখাঁজার জনয্ সাহাযয্ িনন
জীবন eবং কােজর জনয্ আরo
iংেরিজ ভাষা িশখুন

Connecting Opportunities হল iuেক-েত
aিভবাসীেদর সmুখীন হoয়া pিতবnকতা িল uপলিb








আপিন িক iuেক-েত গত 10 বছেরর আেগ েপৗঁেছেছন?
আপিন িক কাজ খুজ
ঁ েছন?

“eরকম eকটা

পিরেষবা আেছ েদেখ
আিম সিতয্ আ যর্
হেয়িছ। সহায়তার
মাtািট সিতয্
দা ণ।”
eকজন aংশgহণকারী

eকজন uপেদ ার কােছ সহায়তা িনন
তাঁরা আপনােক sাগত জানােবন, আপনার সে
eকিট পিরকlনায় সmত হেবন eবং জীবেন
গঠনমূলক পিরবতর্ ন িল আনার জনয্ আপনােক
w
সাহাযয্ করেবন।

িকছু েscােসবী কাজ করার eবং / aথবা eকিট
pিশkণ েনoয়ার েচ া করার জনয্ আমরা
আপনােক সহায়তা েদব। আপিন নতু ন েযাগয্তা িল
aজর্েনর জনয্ পড়ােশানা, বা aনয্ েদশ েথেক পাoয়া
পাnর করেত পােরন।

sানীয় িনেয়াগকতর্ ােদর সে েদখা
ক ন eবং কােজর জনয্ আেবদন ক ন
কােজর aিভjতা পাoয়ার জনয্ আমরা আপনােক
সাহাযয্ করেত পাির, েযিট eকিট েরফােরেnর সে
আপনােক েদoয়া হেত পাের। কাজ িল েখাঁজা eবং
কােজর আেবদন িল করার জনয্ আমরা আপনােক

pেয়াজন িলর জনয্
eিট eকিট
oয়ান-sপ-শেপর
মেতা; eকিট জায়গােত
সবিকছু পাoয়া যায়।”

unিত হেc।”

কমর্ীরা আপনার সে আপনার sানীয় eলাকায় েদখা করেত পাের।

িকছু কাজকমর্ ধুমাt মিহলােদর জনয্।
িকছু কাজকেমর্র জনয্ িdভাষীরা আেছন।
আমরা আপনার যাতায়ােতর খরচ িদেত পাির।
আমরা িশ র পিরচযর্ার খরচ িদেত সাহাযয্ করেত পাির।

আিম িক aংশgহণ করেত পাির?
হয্াঁ, যিদ:
আপিন 15 বা তার েবিশ বয়েসর হন

আপিন গত 10 বছেরর মেধয্ iuেক-েত েপৗঁেছেছন eবং িbিটশ নাগিরকt েনi

আমােদর aংশgহণকারীরা যা বেলন:
“আিম আনিnত েয
আমার iংেরিজ-র

আপনার pেবশগময্ pেয়াজন িল পূরণ করার জনয্ আমরা েচ া করব।

iuেক-েত কাজ করার জনয্ আপনার কােছ aনুমিত আেছ িকn কাজ পােcন না

সহায়তা েদব।

“আপনার সমs

আপনার কলয্াণ সাধেনর বৃিdেত সহায়তা কের।

বািড়েত েদখা করা সmব হেত পাের।

নতু ন দkতা িল িশখুন

eকিট েযাগয্তার

eছাড়া আর িক পাoয়া যায়?

“eিট দা ণ েয আপিন

েগাপনীয়তার সে
মানিসক sােsয্র
সহায়তা eেতা dত
েপেত পােরন। আমার
মেন হয় আিম
েথরািপেsর oপর
ভরসা করেত পাির।”

“আিম iংেরিজ আর

আiিট kাস িল
কেরিছ। আিম িনি ত
েয eকটা কাজ
পাoয়ার
জনয্ আিম সমথর্ হব।”

আপিন আেছন eখােন বা eর কাছাকািছ:






Bradford
Halifax
Harrogate
Huddersfield
Leeds






Selby
Skipton
Wakefield
York

