
 

 اندراج فارم
:ی معلوماتآپک  

…………………………………………………. :  نام  
……….……….. :تاریخ پیدائش ………………….. : عمر  
………………………………………………….. : پتہ  
…………………………………………………..….. 
…………………………………………………..….. 

 …..……………………………………….. : پوسٹ کوڈ  
……………………………………………. :  فون نمبر  
……………………………………... :   موبائل فون نمبر  

  نہیں/ہاں؟   آپ کو بچوں کی نگہداشت کی ضرورت ہے کیا
………………………… سال کے بچوں کی تعداد 5تا  1  

 ……………….   :یںعمر
 

)نشان لگائیے ( مجھے دلچسپی ہے   

 کالسیں ESOL 
   انٹرنیٹ کی کال سیں ٹر اورپیوکم  

 رضاکاری 
 نصیحت ، وکالت اور مشاورت 

  ، ویلش ورثہ کے دوره جاتکشتی رانی  
 فی مارننگ اور لنچ کلبماہانہ کا  

 
 آپ کو اس منصوبہ اور  WCF  کے بارے میں کیسے پتہ چال؟

 
   کے عملہ سے WCF                   دوست یا رشتہ دار       
                    انٹرنیٹ                اشتہار  دروازے پر       

          دوسرے ادارے  
 

یل پتہ پر بھیج دیںمکمل شده فارم علیحده کر کے درج ذ  
OUTREACH OFFICER: WOMEN CONNECT FIRST                       
7 Neville Street, Riverside                                                 
Cardiff CF11 6 LP 

 رضاکارانہ کام
ہمارے ساتھہ رضاکارانہ کام کرنے سے آپ کومواقع ملیں 

  :گے
 نۓ ہنرسیکھنے کے اور کام کا تجربہ 
 تمام منصوبوں میں شامل ہونے کے  
  یخود اعتمادزیاده 

 

اگ دیا جائےدوپہر کے کھانے کا خرچہ سفر اور   
 
 

 
 

WOMEN CONNECT FIRST LTD. 
7 Neville Street, Riverside 

CARDIFF CF11 6LP 
Tel: (029) 2034 3154 

Fax &Tel: (029) 2034 3160 
 
Email: WCF@womenconnectfirst.fsnet.co.uk 
 

Website: www.womenconnectfirst.org.uk 
 

                 

This Project is funded by The Big Lottery Fund:  

 
 

  
      
      
      
  
 

 
 

 
 

 
        

  سال کی عمر کے والد یا والده  25سے  14کیا آپ
 ؟ہیں
 کیا آپ اکیال پن اور علیحده محسوس کرتے ہیں؟ 
  کیا آپ دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا پسند کریں

 گے؟
  کیا آپ اپنی صالحیتیں بڑھانے میں دلچسپی رکھتے

 ہیں؟
 کیا آپ مفت مشوره اور مدد چاہتے ہیں؟ 

This Project is funded by The Big Lottery Fund: 

                      
 



 م

 ESOL کالسیں
 

 کی ESOLنوجوان خاندانوں کے لۓ  مفت
      کالسیں  
فی ہفتہ سیشن چار - کی کالسیں   ESOL  

ہر سیشن دو گھنٹے کا ہو گا   
سال کے بچوں کی دیکھ بھال 5سے  1مفت  

 

) ICT(انفارمیشن اور کمیونیکیشن 
  کی کال سیں

 مفت

 کے لۓ نوجوان خاندانوںسال کے  25سے  14
  خا ص طور پر تیا ر کرده آئ سی ٹی کی کالسیں

ICT      کورس  3ہر سال  –کالسیں   
ہر سیشن دو گھنٹے کا ہو گا          

:مندرجہ ذیل عنوان شامل ہوں گے  
کمپیوٹر استعمال کرنے کے بنیادی اصول     
ای میل کس طرح کی جاۓ    
  رشتہ داروں اور دوستوں سے بات چیت کے لیے

Yahoo, Gmail, Facebook  وغیره کیسے استعمال
  کی جائے

آن الئن شا پنگ   
سفری ٹکٹ بک کرنا   
آن الئن بل ادا کرنا وغیره       

 رجسٹریشن کے لۓ ہم سے رابطہ کریں
02920 343154 

 

 

 ویلش ورثہ کے دوره جات

 مفت
دوره جات مقامات کےویلش ورثہ کے اورکشتی رانی   

 
 تربیت
 مفت

  اعتماد بڑھانا اور باھمی بات چیت کی
  صالحیت کے کورس

 اچھی پرورش کی صالحیتیں  
 ی پرورش اور مضبوطیخاندانوں ک  
 بچوں کی حفاظت کا کورس  

 

 ماہانہ کافی مارننگ اور لنچ کلب

ہماری ماہانہ کافی مارننگ اور لنچ کلب پر نۓ 
والدین سے ملیۓ اوردوسرے خاندانوں سے میل 

 جول بڑھائیے اور دوست بنیں

  ہر ماه کےآخری جمعہ کے دن
   بجے تک 12:30سے دوپہر  10:30صبح 

 
 نصیحت ، وکالت اور مشاورت

 
 مفت

نصیحت اور معلومات مہیا کی  مندرجہ ذیل پر
:جاتی ہیں  

  ور بینیفٹہاوسنگ ا  
  بینکنگ سروسز 
  لیگل اور کئیر سروسز 

اور صحت کی سہولیات  NHS  
  قرض کی ادائیگی 
ذاتی اور جذباتی مدد    
درخواست فارم بھرنے کے لۓ مدد    
ماہر مشیروں سے نجی اور رازدارانہ مشاورت کی     

سہولت       
 

ساین پوسٹنگ اور ریفرل موجود ہے   
ترجمان کی سہولت موجود ہے    

 

ایڈوائز اور  اگر آپ کو کوئی مشوره چاہیۓ تو
سے رابطہ کریںایڈوکیسی آفیسر   

     (029) 2034 3154 
 

 
 


