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کام اور تربیت
اگر آپ مالزمت تالش کرنا یا تربیتی کورس شروع کرنا 

چاہتے ہیں تو ہم آپکی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم ان طریقوں 
سے آپکے کام آ سکتے ہیں:

یہ معلوم کرنا کہ آپکو کیسی تربیت یا مالزمتوں کی 	 
خواہش ہے

ایسے تربیتی کورس تالش کرنا جن سے آپکو نئی 	 
مہارتیں سیکھنے میں مدد ملے

تعلیم و تجربے کا خالصہ )CV( تیار کرنے کے لیے مدد	 

آپکی جانب سے تربیتی کورس والوں یا آجروں سے 	 
بات کرنا

مالزمتوں کی درخواست دینا	 

مالزمت کے انٹرویو کے لیے مشق اور تیاری کرنا	 

وہ چیزیں حاصل کرنا جن کی آپکو مالزمت شروع کرنے 	 
کے لیے ضرورت ہو

جب آپکو کام مل جاۓ تو آپکو سہارا دینا۔	 

انگریزی سیکھنا یا بہتر بنانا
ہم ایسے کورس سے آپکا رابطہ کروا سکتے ہیں جو آپکے 

لیے درست ہو تاکہ آپ انگریزی سیکھیں اور اپنی انگریزی 
بہتر بنائیں۔

کورس کل وقتی یا جزوقتی )ہفتے میں صرف چند 	 
گھنٹوں کے( ہو سکتے ہیں اور ان کورسوں میں آپکی 
ضرورت کے لحاظ سے کئی مختلف مہارتوں پر توجہ 

دی جاتی ہے:

بولنا اور سننا	 

لکھنا اور گرامر	 

انگریزی زبان کا استعمال اور بول چال بہتر بنانا	 

دن کے مختلف اوقات پر گروپ کالسیں دستیاب ہیں، یا 
اگر آپکو شام کی کالسوں میں زیادہ سہولت ہو تو آپ 

شام کی کالسیں لے سکتے ہیں۔

 مساجد پر حملے سے براہ راست 
متاثر ہونے والے لوگوں کے لیے

وہ مہارتیں حاصل کرنے کے لیے 
مدد جن کی آپکو ضرورت ہے

اگر آپکو ان میں سے کسی انتظام میں 
دلچسپی ہے یا اگر آپکو کسی اور چیز کی 

ضرورت ہے تو براہ مہربانی اپنے کیس 
مینیجر سے بات کریں۔
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ڈرائیور الئسنس حاصل کرنا
ہم آپکو ڈرائیور الئسنس حاصل کرنے میں مدد دے سکتے 

ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس مرحلے پر 
ہیں، چاہے آپ نے پہلے کبھی گاڑی نہ چالئی ہو۔ ہم آپکے 

لیے مدد کا انتظام کریں گے تاکہ:

آپ ٹریفک کا ضابطہ سیکھیں، لرنر الئسنس کے لیے 	 
ٹیسٹ دیں اور نیوزی لینڈ میں گاڑی چالنے کے لیے 

تمام ضروری معلومات حاصل کریں

تجربہ کار ڈرائیوروں کے ساتھ گاڑی چالنا سیکھیں، 	 
ڈرائیونگ کی مشق کریں اور سڑکوں پر اعتماد حاصل 

کریں

محدود ڈرائیور الئسنس اور مکمل ڈرائیور الئسنس کے 	 
لیے بکنگ کروائیں

آپکے پاس اپنی کار ہونا ضروری نہیں ہے، سکھانے والوں 
کے پاس کاریں ہوتی ہیں جو آپ ڈرائیونگ کے اسباق میں 

استعمال کر سکتے ہیں۔

ڈرائیونگ کا ایک سبق بالعموم ایک گھنٹے کا ہوتا ہے اور 
آپکی سہولت کے وقت پر رکھا جاتا ہے۔ آپکو جتنے اسباق 

کی ضرورت ہو، وہ آپکو مل سکتے ہیں۔

اپنے پیسوں کا انتظام کرنا
ہم آپکے لیے کسی ایسے شخص سے بات کرنے کا 

بندوبست کر سکتے ہیں جو آپکو ایسے طریقے سے اپنے 
پیسوں کا انتظام کرنے میں مدد دے سکتا ہے جو آپ کے 

لیے درست ہو۔ ایسی کچھ چیزیں جن کے لیے آپکو مدد 
مل سکتی ہے:

کاؤنٹ کھولنا اور استعمال کرنا	  بینک ا

پیسوں اور خود کو ملنے والی ادائیگیوں کا انتظام کرنا	 

بجٹ بنانے اور بل ادا کرنے کے لیے پالن تیار کرنا	 

ہم آپکے لیے ایسے وقت پر مالقات یقینی بنائیں گے جس 
میں آپکی سہولت ہو۔

آپ کسی شخص سے بات کرتے ہوۓ اسے اپنے مالی 
معامالت کے بارے میں جو بھی بتائیں گے، وہ خفیہ اور 
راز میں رہے گا۔ وہ شخص کسی اور کو اس بارے میں 

نہیں بتاۓ گا۔ 

ہم آپکی اور آپکے خاندان 
کی مدد کے لیے حاضر ہیں

جب آپ تیار ہوں تو ہم آپکو وہ عملی سہارا دے سکتے 
ہیں جس کی آپکو ضرورت ہو۔ اس میں انگریزی سیکھنے، 
ڈرائیور الئسنس حاصل کرنے یا اپنے پیسوں کا انتظام کرنے 

کے لیے مدد دینا شامل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم 
مالزمت ڈھونڈنے میں بھی آپکی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ 

فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپکو کیا ضرورت ہے، یہ آپکی 
مرضی ہے۔

اخراجات اٹھانے کے سمیت، ہم آپکے لیے ہر چیز کا 
بندوبست کریں گے۔آپکو بس ہم سے بات کرنے کی 

ضرورت ہے۔ ہم درست لوگوں سے آپکا رابطہ کروائیں گے 
جو آپکے ساتھ اور آپکی رفتار پر کام کریں گے۔

ہم چاہتے ہیں کہ آپکو سہارا اور سکون میّسر ہونے کا 
احساس رہے اس لیے اگر آپ گروپ سیشن میں شریک 
ہونے کو ترجیح دیتے ہیں تو  ٹھیک ہے، ہم اس کا انتظام 

کیلے میں کسی سے بات کرنے کو  کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ا
ترجیح دیتے ہیں تو ہم اسکا انتظام کر سکتے ہیں۔ جو بھی 

طریقہ آپکے لیے اور آپکے خاندان کے لیے بہتر ہو۔

اگر آپکو ان میں سے کسی انتظام میں 
دلچسپی ہے یا اگر آپکو کسی اور چیز کی 

ضرورت ہے تو براہ مہربانی اپنے کیس 
مینیجر سے بات کریں۔


