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دیکھ بھال کے ساتھ رہائش
اور جوانوں کے لئے مدد
ہولمفرت میں بالغ

شراکت میں کام کرنا خالئی بنانا
کرکلز کونسل کے ساتھ پیش کرنے پر راضی ہیں
معاون رہائشی رہائش
سے 25 سال کی عمر کے 5 نوجوانوں کے ل.۔ 18



رہائش

 حال ہی میں تجدید شده پراپرڻیز جدید اور خیرمقدم فرقہ وارانہ سہولیات کے ساتھ این سوٹ
 بیڈروم کی پیش کش کرتی ہیں جس سے آپ کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل جانے کا موقع
مل جاتا ہے۔
 ہڈرزفیلڈ روڈ پر واقع یہ خدمت ، مقامی سہولیات اور پبلک ڻرانسپورٹ سے وابستہ
 رابطوں سے عمده لنکس رکھتی ہے ، اور ہولمفرت نے جو کچھ پیش کرنا ہے وه آپ کے
دہلیز پر ڻھیک ہوگا۔
ہاؤسنگ مینجمنٹ میکنگ اسپیس کے ذریعہ فراہم کی گئی ہے۔

دیکھ بھال اور مدد

 اسپیس بنانا دماغی صحت کی حالتوں ، طویل مدتی صحت کے
 حاالت ، سیکھنے کی معذوریوں اور جسمانی معذوری والے لوگوں
کی مدد کرنے کا وسیع تجربہ رکھتا ہے۔
 ہماری موزوں اور لچکدار نگہداشت اور مدد ، اور 24/7 سائٹ پر
 مدد کرنے والی ڻیم کی یقین دہانی کے ساتھ ، یہ رہائش زیاده سے
زیاده آزادی کے خواہاں افراد کے لئے بہترین ہے۔
 سپورٹ ڻیم آپ کو اپنی زندگی کی آزادانہ مہارتوں کو فروغ دینے
 کی حوصلہ افزائی کرے گی ، جو کہ طاقت پر مبنی ایک سپورٹ
ماڈل پر مشتمل ہے۔
 سپورٹ ڻیم نوجوانوں کو اپنی مکمل صالحیتوں کے حصول کے
 لئے بااختیار بنائے گی ، جس میں ذہنی صحت اور تندرستی ، روز
 مره زندگی گزارنے کی مہارت ، مالی شمولیت اور کام تک
رسائی ، تعلیم ، تربیت اور رضاکارانہ خدمات شامل ہیں۔
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 سائٹ 24/7
پر تعاون

 تصوراتی ، بہترین
 مقامی نقل و حمل
کے لنکس

 مقامی سہولیات
کے قریب

ذاتی نگہداشت اور مدد

 کشاده فرقہ وارانہ
عالقہ

 حق ہلمفرت
 کے دل میں

 مناسب مدد کی
لچکدار سطحیں
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Holmfirth 
Bus Station

120 & 114a  
Huddersfield Road, 
Holmfirth,  
HD9 3AS

 کرایہ داریوں کے لئے درخواستیں 18 سے 25 * سال کے لوگوں کے
 آپ کو الزمی ، you لئے کھلی ہیں۔ کرایہ داری کے اہل ہونے کے ل
:طور پر

• صحت کی ذہنی حالت اور / یا اضافی ضروریات ہوں

• کم سے کم نتائج کو حاصل کرنے کے لئے مدد کی ضرورت ہے
•  مندرجہ ذیل شعبوں میں سے 2: اچھی تغذیہ ، ذاتی حفظان صحت

 اور ظاہری شکل ، ایک محفوظ ، صاف ستھرا اور محفوظ گھر
 برقرار رکھنا ، کنبہ اور دوسرے تعلقات استوار کرنا ، کام /
 تربیت / تعلیم یا رضاکارانہ خدمات تک رسائی / مشغول ہونا ،
اور برادری کا حصہ بننا

•  کسی ایسی خدمت کے لئے موزوں رہیں جہاں قیام کی متوقع لمبائی
2 اور 3 سال کے درمیان ہو

 براه کرم نوٹ کریں ، جائیدادیں ان لوگوں کے لئے موزوں نہیں ہیں*
جو نقل و حرکت کی ضرورتوں کے ساتھ ہیں

 سبھی ریفرلز کو ہاؤسنگ رابطہ ڻیم کو پہلی بار ہدایت کی جانی
 چاہئے ، جو حوالہ سے متعلق مزید معلومات کو مکمل کرنے کے لئے
حوالہ پیشہ ور افراد کے ساتھ اسکریننگ کرے گا اور کام کرے گا۔

:ہاؤسنگ رابطہ افسران سے رابطہ کرنے کے لئے براه کرم رابطہ کریں

• North Kirklees
Jinny Richards – jinny.richards@kirklees.gov.uk
01484221000 / 07773243441

• South Kirklees
Bev Hendricks – beverley.hendricks@kirklees.gov.uk
01484343740 / 07973936248

 مزید معلومات کے لئے ، براه کرم ای میل کریں
huddersfieldrd@makingspace.co.u
k 096 268 07843 یا کال کریں

درخواست دینے کا طریقہ
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