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یٍازې پي اپٍایوموټ صرى

زهګ ووًئ 0117 941 5040
کي تاصې تي پي دې هږدې وخت کې د پواى اخیشتٍهکي د وضعیت اجازى
درکړل ظٍې هٍ مٍږ درصرى پي الهدې مٍضٍعاتٍ کې مرصتي کٍلی ظٍ:
 د ګ ټې غٍښتولیکٍهي،
 د کٍر لپارى عریضي کٍل
 باهکي اکاوهټ ،د یٍځای کیدهې لپارى پٍروهي
کي تاصې د پواى د ردولٍ هي وروصتي یا صمدالصي وروصتي لي ًغې چې د
پواى د وضعیت اجازى درتي درکړل ظٍه،ډیر خٍار یاصت ،هٍ مٍږ درصرى
څي مالي مرصتي کٍلی ظٍ.

زهګ ووًئ 0117 955 5038یا بريښوالیک وکړئ
info@brigstowe.org
مٍږ لي ًغي مٌاجریوٍ او پواى غٍښتٍهکیٍ صرى مرصتي کٍو کٍم چې پي
برصټل او خٍاو ظا صیمٍ کې د ایچ ای ي وي ( )HIVهاروغۍ صرى اوصیږي
یا د دې څخي اغیزمن ظٍې وي .د کٍمٍ مٍضٍعاتٍ پي اړى چې مطٍرى او
معلٍمات ورکٍل کیږي پي ًغې کې ظامل دي ،کٍر ،مالیي ،ټٍلویزى
پاملرهي ،قاهٍهي خدمتٍهي ،زدى کړى او روزهي او د پاملرهې لپارى پیشې .عملي
او احشاصاتي مرصتي.

پي برصټل کې د پواى غٍښتٍهکیٍ او ًغي
کشاهٍ لپارى مرصتي چېاوس اوصٍرتي د پواى
د وضعیت اجازى ورکړل ظٍې
د رضاکاراهي برخې څخي دصتیاب

Brigstowe Project, 176-178 Easton Road
Easton, Bristol, BS5 0ES

کي تاصې پي خارج کې لي خپلې کٍرهۍ صرى تماس قطع ظٍی وي هٍ د
ًغٍی پي معلٍمٍلٍ کې درصرى مٍږ مرصتي کٍلی ظٍ.
کي تاصې د خپلې کٍرهۍ د غړي لپارى (د کٍرهۍ صرى د بیا یٍځای کیدهې)
ویزى لرۍ هٍ مٍږ ښای ي د ًغي غړي بریتاهی ې ( )UKتي د صفر کٍلٍ پیشې
ادا کړو.
Unit 19, Easton Business Centre, Felix
Road, Easton, BS5 0HE
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تطریی راوړئ

دوظوبي صٌار 9.30هي تر غرمې 12بجٍ پٍرې
اهګلیشي صوفٍهيً ،اټ ډرهکس ،صپک خٍاړى.
غرمي  12.30هي تر پس لي ماصپښیوي 3بجٍ پٍرې :ریفیٍجي (مای ي
فیٍچر) پروژى.
صي ظوبي صٌار 9.30هي ترپس لي ماصپښیوي 3بجٍ پٍرې
اهګلیشي صوفٍهي ،د ریاضي صوفٍهيً ،اټ ډرهکس ،د غرمې ډوډۍ،
ګیمٍهي ،ارټس ټیبل ،بشپوي ظٍي خٍاړى .صٍر صلیب ،دې ًیٍن
(طبي مرصتي) :البوي صالیشیټرز (د مٌاجرت او پواى وړیا مطٍرى)

چارظوبي صٌار 10هي تر غرمې 12.30بجٍ پٍرې
اهګلیشي صوفٍهي( AID ،د وکیالهٍ صرى د وکالت او معلٍماتٍ د ډیشک
مرصتي ،د کٍر او پیشٍ صتٍهزې) ،های ي.
پوجطوبي صٌار 10هي تر پس لي ماصپښیوي 3بجٍ پٍرې
د غرمې ډوډۍ ،د کمپیٍټر صوی ،AID ،های ي ،صٍر صلیب ،دې ًیٍن
(طبي مرصتي) ،د بایک پروژې لپارى صاین اپ ظئ.
جمعي صٌار  10هي تر غرمې 12.30بجٍ پٍرېاهګلیشي صوفٍهي.
ټٍلې درې ورځې مٍږ ډرهکس ،صپک خٍاړى ،ګیمٍهي ،ارټس ،وړیا
پلٍرهځی (کالي او کٍرهي ظیان) او وړک تٍن لرو.

Tolentino Hall, Lawfords Gate, Bristol BS5
0RE

________________________________

تطریی راوړئ

صي ظوبي صٌار  10هي تر پس لي ماصپښیوي 3بجٍ پٍرې
یٍازې ښځې :اهګلیشي صوفٍهي ،مطٍرى او معلٍمات ،د غرمې ډوډۍ،
د صٍمالي/عربۍ ژباړوهکي ،مختلی فعالیتٍهي
Malcolm X Community Centre, City Road, St Pauls,
Bristol, BS2 8YH

________________________________

ویلکم صوټر ایټ میلکم ایکس کمیٍهټي صوټر،
City Road, St Pauls, Bristol, BS2 8YH
_________________________________

دوظوبي غرمې 12هي تر پس لي ماصپښیوي 3بجٍ پٍرې
د غرمې ډوډۍ ،مطٍرى او معلٍمات ،اهګلیشي صوفٍهي او ګیمٍهي.
مٍږ د غریب پواى غٍښتٍهکیٍ د مرصتې لپارى ًغٍی لي د پاتې کیدو لپارى
وړیا ځای ورکٍو.
(تاصې یٍازې BHNد برصټل ریفیٍجي رایټس پي ذریعي رالیږلی ظي.
Easton Family Centre, Beaufort Street,
Easton, BS5 0SQ

د صایووګ کیدو مرصتي
صي ظوبي او چارظوبي صٌار 9.30هي تر غرمې  1بجې پٍرې
کلي چې تاصې صاین ظۍ هٍ مٍږ بي لي تاصې صرى یٍ او کي تاصې بودي کړی
ظۍ هٍ لي تاصې صرى بي د مرصتې کٍظض کٍو.
( Patchway Police Stationرضاکاران د پتوګ هښي اچٍلې وي)

د ًغي پواى غٍښتٍهکیٍ او مٌاجریوٍ لپارى د مرصتې خدمت کٍم چې
ځان یٍازې محشٍصٍي او ژوهد ورتي مطکل ښکاري .د رضاکار صرى ًرى
اوهۍ یا پي دویمي اوهۍ مالقات وکړئ او کیفۍ تي والړ ظئ ،پي اهګلیشۍ
خبرې او مطق وکړئ ،پیادى چکر ولګٍئ ،دا زدى کړئ چې پبلک
ټراهشپٍرټ بي څوګي اصتعمالٍئ ،د لٍبٍ څخي خٍهد واخلئ یا پي ګډى د
برصټل چکر ولګٍئ.
پي دې ک تاپګي کې ورکړل ظٍي هٍر اژاهشٍهي تاصې د بي فریوډ
( )b.friendمویجر صام صایر تي لیږلی ظي.

