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دلچسپی یا مزید معلومات کیلئے ،براہ کرم ہم سے بالجھجک رابطہ کریں:
ڈاک Birmingham Mind :

منتظم

Every Step of the Way
Office Suite 5, 1st Floor, Alma House
Newtown Shopping Centre, Aston

معلومات اور مواصلت سے
متعلق کارکنان

مصروفیت اور ترقی

سرگرمیوں اور مواقع کی تیاری اور
ان کا نظم و نسق

انفرادی مشغولیت فراہم
کرتا ہے ،شخصی ترقیاتی
منصوبے ( )PDIPsتیار
کرتا ہے

ڈیلیوری ٹیم کی اعانت اور
معلومات کی فراہمی
سوشل میڈیا کا استعمال کرکے
سروس کی فراہمی میں اعانت اور
اطالع دہی

کے کارکنان

یہ یقینی بناتا ہے کہ ،EbEs
 ICsاور  PMsکو اپنی ذمہ
داریوں سے متعلق پیشرفت
میں رہنمائی حاصل ہو

Birmingham B19 2SS
ٹیلیفون:

01213591151

ای میل:

ESOW@birminghammind.org

ہمیں  Facebookپر الئک کریں:
@ ExpertsByExperienceBirmingham
www.changingfuturesbham.co.uk

برمنگھم مائنڈ کا مقصد
"ہم اعلی معیاری خدمات فراہم کریں گے جس کا دائرہ ذہنی بہبود اور
صحت کے فروغ سے لے کر صحتیابی پر مبنی خصوصی کوششوں
میں تعاون کرنے تک ہے۔ ہم اس بدنامی کو چیلنج کریں گے جو ذہنی
تناؤ کے گرد موجود ہے۔"
رجسٹرڈ چیریٹی نمبر 1003906
کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی نمبر2024372 .

متعدد اور پیچیدہ ضروریات والے
لوگوں کے لیے اعانت کی فراہمی...
بے گھری،
نشے کی لت،
جرم کا دوبارہ ارتکاب،
دماغی صحت۔

ایوری اسٹیپ آف دی وے ایک نئی سہولت ہے
جس کا مقصد مواقع اور ترببیت تک رسائی کے
لیے تجربے پر مبنی ماہرین کو سہولت بہم پہنچانا
ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا آپ ایوری اسٹیپ
آف دی وے سہولت کے لیے اہل ہیں آگے
پڑھیں…

برمنگھم چینجنگ فیوچرز ٹوگیدر — ESOW

ہم صرف یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آیا آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں!
ہم ہر  4ہفتوں پر گروپ مالقاتوں کا انعقاد کرتے ہیں اور ہم ان
میں سے جتنا زیادہ ممکن ہو شرکت کے لیے آپ کی حوصلہ
افزائی کریں گے۔ آپ کو اپنے اہداف پر کام کرنے کے لیے ایک
تفویض کردہ مصروفیت اور ترقی کے کارکن کے ساتھ ذاتی
حیثیت میں آمنے سامنے وقت فراہم کیا جائے گا۔ اس عمل کی
مدد ایک ذاتی ترقیاتی منصوبہ مکمل کرکے اور آپ کو سہولت
کا دوبارہ منصوبہ بنانے اور فراہمی میں فعال طور پر اپنا تاثر
دینے کا موقع دے کرکیا جاتا ہے۔
اس کے عالوہ شمولیت اختیار کرنے اور آپ کی آواز سنی
جانے کے بہت سارے مواقع دستیاب ہوں گے۔

ہمارے صارف کی شمولیت اور مشغولیت کا نمائندہ پروگرام۔ یہ ایسا وسیلہ
ہے جس کے ذریعہ ہم متعدد ضروریات والے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے
ہیں ،تربیت دیتے ہیں ،اور انہیں برمنگھم چینجنگ فیوچرز ٹوگیدر
پروجیکٹ (ایک ساتھ مل کر مستقبل بدلنا ) میں شمولیت کے اہل بناتے
ہیں۔
متعدد ضروریات کیا ہیں
متعدد ضروریات سے ہماری کیا مراد ہے؟

آپ کو ایک مصروفیت اور ترقی کا کارکن  ،آپ کے مقرر
کردہ ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک ترقیاتی منصوبہ اور
مقامی خدمات میں شمولیت اور فرق پیدا کرنے کے کافی زیادہ
مواقع ملتے ہیں! اخراجات اور تربیت بھی فراہم کی جاتی ہے ۔

بے گھری ،نشے کی لت ،جرم کا دوبارہ ارتکاب ،ذہنی صحت۔
تجربے پر مبنی ماہرین
ایسے لوگ جو متعدد ضروریات کا سامنا کررہے ہیں یا کرچکے ہیں ،جن
میں سے کم از کم ایک گزشتہ  5سالوں میں واقع ہوا ہو۔ شناخت شدہ
ضروریات ذہنی صحت ،منشیات کی لت ،جرائم کا دوبارہ ارتکاب ،اور
بے گھری ہیں ۔

رابطہ کریں اور ہم آپ کو ایک تعارفی مالقات میں مدعو
کریں گے جہاں آپ مزید معلومات حاصل کرسکتے ہیں اور
اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے تو آپ اس میں
شامل ہوسکتے ہیں۔

شمولیت کے علمبر دار
اضافی ذمہ داریوں والے تجربے پر مبنی ماہرین جو دوسرے تجربے پر
مبنی ماہرین کو شامل کرنے کی ذمہ داری انجام دیتے ہیں۔

ہمسر معلمین
لیڈ ورکرز کو ان کی ذمہ داریوں میں مدد کرنے کے لیے کام کریں گے اور
انہیں ایوری اسٹیپ آف دی وے کا تعاون حاصل ہوگا۔ انہیں مذکورہ باال متعدد
ضروریات میں سے کم از کم دو کا عملی تجربہ ہوگا۔

لیڈ ورکرز

معلومات اور مواصلت سے متعلق کارکنان

لیڈ ورکر اور ہمسر معلم کے معاہدے کے تحت بھرتی ہوئے افراد جو اس بات کو
یقینی بنانے کے لیے ذمہ داری لیں گے کہ متعدد ضروریات والے لوگ ایسی
خدمات اور اعانت حاصل کرنے کے اہل ہوں جن کی انہیں ایک آسودہ زندگی
گزارنے کے لیے ضرورت ہے۔

مالزم عملہ جو ایوری اسٹیپ آف دی وے کے لیے مواصالتی منصوبہ میں
بیان کردہ سرگرمیاں تیار اور ان کا نظم و نسق کرتا ہے اور جسے مذکورہ
باال متعدد ضروریات میں سے کم ازکم دو کا عملی تجربہ ہے۔

