URDU

Community Support
& Business Development Centre

www.nashdomcic.org

اگر آپ  Walsallمیں حال ہی میں منتقل ہوئے ہوں یا منتقل ہونے کا فیصلہ کر
!چکے ہوں ،تو یہ رہنما کتابچہ آپ ہی کے لئے ہے
چاہے آپ  Walsallمیں کام کرنا ،رہنا یا تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہوں ،رہنمائی
پائے بغیر قرب و جوار میں آنا جانا ،مقامی خدمات کا حصول یا ،بس روزگار تالش
کرنا اور نئے لوگوں سے ملنا دشوار ثابت ہو سکتا ہے۔
 Walsallمیں خوش آمدید  Nash Dom CICکی جانب سے  Walsallسب کے
لئے کے مقامی یکجہتی کے پروگرام کے حصے کے طور پر مقامی شراکت داروں
اور ایجنسیوں کے اشتراک سے تخلیق کیا گیا ہے اور نووارد کمیونٹیز کی یکجہتی
کو
تعاون بخشنے اور انہیں خیرمقدمی کا احساس دالنے کی خاطر ترتیب دیا گیا ہے۔
یہ رہنما کتابچہ مقامی خدمات کی معلومات اور روابط پر مشتمل ہے جن میں زندگی
سے وابستہ تمام شعبہ جات کا احاطہ کیا گیا ہے :صحت ،روزگار ،تعلیم ،رہائش،
نقل و حمل ،حقوق و فرائض ،سماجی سرگرمیاں۔
ہم امید کرتے ہیں کہ اس خیرمقدمی پیک سے ملنے والی معلومات آپ اور آپ کے
گھرانے کو Walsallمیں آباد ہونے اور ایک فعال اور بھرپور زندگی بسر کرنے
میں مدد دیں گی۔

کے قومی الک ڈاؤن کے بعد ،زیادہ تر فراہم کنندگان ،مقامات اور Covid-19
تنظیمیں اپنی خدمات وقتی طور پر معطل ،کم یا آن الئن منتقل کر چکے ہیں۔
اور متاثرہ باشندگان کو دستیاب معاونت کے بارے میں تازہ ترین اپ ڈیٹس کے Covid-19
:کی ویب سائٹ تک رسائی حاصل کریں Walsall Councilلئ
go.walsall.gov.uk/covid-19_information
￼￼ ￼

 Walsallکا خطہ
ذیل میں موجود نقشہ  Walsallبرو میں شامل تمام ضلعوں کو ظاہر کرتا ہے۔

 Her Majesty’s Staionery Officeکنٹرولر کی اجازت سے باز تخلیق کردہ بذریعہ آرڈینینس سروے کی نقشہ کشی۔
©  Crownکاپی رائٹ۔ غیر مجاز باز تخلیق Crownکاپی رائٹ کی خالف ورزی قرار پاتی ہے اور تعزیراتی یا دیوانی کارروائیوں کا سبب بن سکتی ہے۔
©  Crownمزید کوئی  100019529مزید کوئی 2020کاپی رائٹ اور ڈیٹا بیس حقوق
نقول تیار نہ کی جائیں

خیر مقدمی پیک

صفحاتی فہرست

یہاں آپ کو  Walsallمیں خوش آمدید کتابچے کے اندر احاطہ کردہ موضوعات کی ایک فہرست نظر آئے گی۔
،اس کتابچے میں مفید معلومات  walsallبورو کے اطراف موجود مقامی خیراتی اداروں اور معاونتی گروہوں کی رابطوں
کی تفصیالت اور نمبرز موجود ہیں۔
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WALSALL COUNCIL 1

 2صحت اور فالح و بہبود

7

8

 Dudley and Walsall Mental Health Trustبچوں ،بڑوں اور بزرگ افراد کو
دماغی صحت کی وسیع تر خدمات فراہم کرتا ہے۔ 0300 555 0535

مالحظہ کریں www.dwmh.nhs.uk

نگہداش ِتصحتکیخدماتتکرسائیبلحاظآپکیصورتحال:

خدمت

پناہ کے

مہاجرین

متالشی افرادمفت

GP

مفت

فارمیسی

مفت

ڈ ینٹسٹ

مفت
مفت)(sc2 cert

تارکین وطن

جنہیں عوامی فنڈز سے(
کوئی داد رسی حاصل
)نہ ہو

یا EU، EEA
سوئس شہری

میں مقیم ہوں جن کے پاس ‘پیشگی آباد  UKجو
شدہ’ یا ‘آباد شدہ’ حیثیت موجود ہو

مفت

مفت

مفت

)(sc2 cert

ادا کردہ

ادا کردہ

ادا کردہ

)(sc2 cert

ادا کردہ

ادا کردہ

ادا کردہ

ادا کردہ

ادا کردہ

ادا کردہ

)(sc2 cert

مفت

ادا کردہ

مفت

)(sc2 cert

مفت

ادا کردہ

مفت

مفت

مفت

مفت

مفت

صحت کا دورہ کار

مفت

مفت

مفت

مفت

اسکول نرس

مفت

مفت

مفت

مفت

خاندانی منصوبہ بندی

مفت

مفت

مفت

مفت

مفت

مفت

ادا کردہ

مفت

ماہر بصارت پیمائی
اسپتال کی نگہداشت

))ماسوائے حادثہ و ایمرجنسی نگہداشت(

)ٹیلیفون مشاورتی الئن(
NHS 111

)ٹیلیفون مشاورتی الئن(

فوری و ہنگامی نگہداشتدماغی
صحت
دماغی صحت
سب سے زیادہ عفونتی امراض
کا عالج

مفت
مفت

مفت

مفت

مفت

مفت

مفت

مفت

مفت

مفت

بشمول جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشنز(

تشخیص

)کی ٹیسٹنگ ،عالج نیز ویکسینیشن (Covid-19

مفت

مفت

مفت

مفت

 3محفوظ رہنا
ایمرجنسی خدمات

ایمرجنسی کی صورت میں  999مالئیں اور پولیس ،فائر یا ایمبولینس سروسز کے بارے میں دریافت کریں۔

9

اگر کسی کی جان کو فوری خطرہ الحق ہو ،تو ہمیشہ  999پر کال کریں۔ ￼ ￼
10

فوری معاونت کے لئے  National Domestic Violenceہیلپ الئن کو 0808 2000 247
پر کال کریں یا اگر آپ کو فوری خطرہ الحق ہو تو  999مالئیں۔

11

اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ کا بچہ کسی فوری خطرے کی زد میں ہے تو  999پر پولیس کو کال کریں

4

رہائش و وظائف

:خدمات و وظائف تک رسائی بلحا ِظ صورتحال
موت سے متعلقہ

مہاجرین

تارکین وطن

 EU, EEAیا سوئس

خدمت /وظائف

وظائف

ہاؤسنگ

نہیں

اگر ترجیحی ضرورت میں شامل ہو

نہیں

فوڈ بینک واؤچرز

ہاں

ہاں

یونیورسل کریڈٹ

نہیں

ہاں

نہیں

ٹیکس کریڈٹس

نہیں

ہاں

نہیں

ہاں

مالزمت کے متالشی

نہیں

ہاں

نہیں

ہاں

ہنگامی اقامتی انتظام

افراد کا االؤنس کم آمدن

جنہیں عوامی فنڈز سے(
کوئی داد رسی حاصل نہ
)ہو

میں مقیم ہوں جن کے پاس  UKشہری جو
‘پیشگی آباد شدہ’ یا ‘آباد شدہ’ حیثیت موجود ہو

ہاں

نہیں

ہاں

ہاں

نہیں

ہاں

ہاں

ہاں
ہاں

معذوری و نگہداشت کنندگان کے وظائفطفلی

نہیں

ہاں

نہیں

ہاں

و ظیفہ

نہیں

ہاں

نہیں

ہاں

وظائف برائے خاندان

نہیں

ہاں

نہیں

ہاں

گرمائش و رہائش کے وظائف

نہیں

ہاں

نہیں

ہاں

موت سے متعلقہ وظائف

مفت

مفت

ادا کردہ

مفت

12

براہ کرم نوٹ کریں جو لوگ پیشگی آباد شدہ کی حیثیت کے حامل ہوں انہیں بھی ظاہر کرنا ہو گا کہ ان کے پاس “ح ِق سکونت” موجود ہے ،مثالً یہ کہ وہ
کام کر رہے ہیں۔

13

 5اطفال و نوجوان افرا

14

15

 6نوکری تالش کرنا اور اپنی مہارتوں کو
بہتربنانا

16

مالزمتی مرکز

مالزمتی مرکز

Walsall Bridle Court Jobcentre Plus
Bridle Court
1-5 Hatherton Road, Walsall, WS1
1XR

Bayard House Jobcentre
Bayard House
134-138 Lichfield Street, Walsall,
WS1 1SP

09:00  تا1700 جمعہ- پیر:اوقا ِت کار

0800 169 0190 ٹیلیفون:

 جمعہ/جمعرات/منگل/ پیر:اوقا ِت کار
09:00 - 17:00 تا
10:00 - 17:00 بدھ

17

0190 169 0800 / 3719 604 0845 :ٹیلیفون
613468 01922 :ٹیکسٹ فون

 7آپ کے حقوق و فرائض

18

19

 8امیگریشن

20
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میظنت

روابط

خدمات

Walsall Refugee and Migrant
Centre

41-45 Bridge Street
Walsall
WS1 1JQ

￼تنظیم
پناہ اور امیگریشن کے مسائل :روزگار ￼￼￼ ،تعلیم،
وظائف ،صحت ،پناہ کی معاونت ،شہریت کے حصول کی
، EUتیاری ،امیگریشن کیس ورک ،نوآبادکاری اسکیم
آبادکاری
،اسکیم پر مفت کثیر اللسان مشورہ

:ٹیلیفون 01922614221
: Walsall@rmcentre.org.ukای میل
:: www.rmcentre.org.ukویب سائٹ
Nash Dom CIC

Nash Dom Community Hub
Sun Street
Walsall
WS1 4AL
مشاورتی الئن07531090695 :
لینڈ الئن 01922616444 :
: info@NashDomCIC.orgای میل کریں
: www.nashdomcic.orgویب سائٹ

& Citizens Advice Sandwell
Walsall

Bridge House
Bridge Street
Walsall
WS1 1JQ
مشاورتی الئن030033 09017:
:ویب سائٹ
www.citizensadvicesandwell-walsall.
org

Afghan Community and
Welfare Centre

The Mayfield Centre
17-19 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

و روسی کمیونٹیز  EUمفت کثیر اللسان مشورہ برائے
تاکہ انہیں آباد ہونے میں معاونت مل سکے :بےگھری،
ہاؤسنگ ،فالح و بہبود اور وظائف ،دولت ،طفلی و
آبادکاری ، EUبالغانہ تعلیم ،صحت ،روزگار ،امیگریشن
،اسکیم ،حقوق و فرائض ،منافرت پر مبنی جرائم
دستاویز کاری۔
کثیر اللسان متعلمین کے ساتھ گنجائش کے حامل وقت
کورسز۔  ESOLپر مفت

متعدد مسائل پر غیر جانبدار مشورہ و ￼￼ معاونت۔
قرض کے سلسلے میں مشورے ،توانائی کے بلز
پر پیسوں کی بچت ،روزگار تالش کرنے اور تربیت،
ہاؤسنگ اور نگہداش ِت صحت کے سلسلے میں
معاونت سمیت
متعدد منصوبہ جات شامل ہیں
متعدد مشاورتی و

معلوماتی خدمات میسر ہیں ،ترجمانی و
ترجمہ ان سب کے لئے جنہیں اس کی ضرورت ہے۔

ٹیلیفون01922277900 :
: info@afghan-cw.org.ukای میل

Walsall Refugee and
Asylum Seeker Support
Association

ٹیلیفون01922633075 :
: wrassa@virginmedia.comای میل

 SOORAThe Social Orientation and
Relief Association

17-19 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

￼￼￼ناہ کے متالشی افراد ،پناہ گزینوں اور دیگر
ضرورتمند تارکین وطن کے لئے معاونت کہ جو
برو 7میں سکونت اختیار کرنے Walsall
والے یا مقیم ہیں۔ مدد میں بنیادی ضرورتوں کی فراہمی
(خوراک ،نقل و حمل وغیرہ) اور دوستانہ ماحول فراہم
کرنا شامل ہے۔ یہ امیگریشن یا دیگر قانونی مشورہ
فراہم نہیں کرتے۔

پناہ گزینوں ،پناہ کے متالشیوں اور تارکین ￼￼ وطن
کے لئے معاونت کی خدمات :تعلیم ،روزگاریت ،صحت
اور فالح و بہبود ،تحفظ

ٹیلیفون01922513009 :
: www.soora.org.ukویب سائٹ
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 مقامی تنظیم و خدمات9

خوراک
سروسز

روابط

میظنت

فوڈ بینک کے اوقا ِت آغا ِز کار:
14:00 - 10:00 پیر
14:00 - 10:00 بدھ
14:00 - 10:00 جمعہ
13:00 - 11:00 ہفتہ

The Central Hall
Ablewell Street
Walsall
WS1 2EQ

Ablewell Advice Walsall

قرض اور فالح و بہبود کے وظائف کے حوالے سے
 تربیت و حصو ِل روزگار:مشورہ مالزمتی کلب

01922639700 :ٹیلیفون
ای میل: info@ablewelladvice.org.uk
ویب سائٹ: www.ablewelladvice.org.uk

فوڈ بینک کے اوقا ِت آغاز کار:
12:00 - 10:00منگل

All Saints Church Hall
Walsall Road
Darlaston
WS10 9LA

All Saints

فوڈ بینک کے اوقا ِت آغاز کار:
14:00 - 12:00 منگل

5 Upper Lichfield Street
Willenhall
West Midlands
WV13 1PB

New Testament Church
of God Foodbank,
Willenhall .

فوڈ بینک کے اوقا ِت آغاز کار:
15:00 - 12:00 منگل

79A Stafford Street
Willenhall
Walsall
WV13 1RT

Bridging the Gap

01902606615:ٹیلیفون
فوڈ بینک کے اوقا ِت آغاز کار:
13:00 - 10:00 بدھ
18:00 – 15:00 جمعہ

196H Walsall Wood Road
Aldridge
Walsall
WS9 8HB

The Thomas Project

Brownhills Community Centre
Chester Road North
Brownhills
Walsall
WS8 7JW

The Lamp Foodbank

فوڈ بینک کے اوقا ِت آغاز کار
13:00 - 10:00 منگل
13:00 - 10:00 جمعرات
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 مفت، حصو ِل روزگار میں معاونت، تربیت:دیگر خدمات
 ہفتے میں دو مرتبہ خیرمقدمی کے،مالی مشورہ
01922452213 :ٹیلیفون
میل سیشنز: office@thethomasproject.co.uk
ویب سائٹ: www.thethomasproject.
co.uk

تنظیم

روابط

خدمات

Walsall Lamp Foodbank

Pelsall Methodist Church
Chapel Street
Pelsall
WS3 4LN

فوڈ بینکس کا ایسا نیٹ ورک جوبحران میں گھرے
لوگوں کو غذائی پارسلز فراہم کرتا اور دیگر معاونتی
خدمات نمایاں طور پر واضح کرتا ہے۔

ٹیلیفون07582869895 :
:ای میل
info@walsallnorth.foodbank. org.uk
:ویب سائٹ
www.walsallnorth.foodbank.org.uk

نشہ آور مادے اور الکحل سے چھٹکارے کے سلسلے
میظنت

روابط

سروسز

 The BeaconWalsall

30 Station Street
Walsall
WS2 9LZ
یا
67 Bradford Street
Walsall
WS1 3QD

ایکبالغاف راداورج وانلوگوںکے
لئےایکدوستانہسروسکہجوش رابنوشییانشہآورمادوںکا
استعمالکمیاترککردیناچاہتےہوں۔آپکواپائنٹمنٹلینےکی
ضرورتنہیں،بسکسی
ایکہبمیںتشریفلےجائیں۔18سالسےزائدعمرکے
اشخاص،بےگھ ر،بےروزگار،دماغیصحتکےمسائل،منشیات
کےبےجااستعمالکےمصائبمیںگھرےاف رادکےلئے
معاون ت۔

ٹیلیفون01922669840 :
:ویب سائٹ
www.changegrowlive.org/the-beaconwalsall
The Glebe Centre

Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

خدمات:ناشتہ،ظہ رانہ،گرم
مشروبات،شاورز،ملبوساتکااسٹور؛وظائف،ہاؤنسگاورصحت
سےمتعلقہمشورہ؛
فرصتکےمشاغل۔

ٹیلیفون01922625687 :
: theglebecentre@ymcabc.org.ukای میل
Walsall Disability
Hub

17 Lichfield Street
Walsall
WS1 1TU

ضرورتمندوںکےلئےمدت
سہ ولیاتپیشک رنےواالایکذاتینگہداشتکامرکز؛فرصتکے
مشاغل

ٹیلیفون01922616798 :
: info@walsalldisabilityhub.org.ukای میل

The Motivation Hub
Services

73 Lichfield Road
Walsall Wood Hub
Walsall Wood
Walsall
WS9 9NP

،ڈےکیئراورڈراپانسیشن￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
سینسریروم،ہماریذاتکوفروغدیں،پیمپرسیشن ز،فنونو
تخلیقات،اسنوکرکوکری،سینسریآگاہی،جسمانیتصوی ر،بورڈ
گیم ز،صحتمن دانہطرِز
حیاتکےسیشن ز،واکس۔

ٹیلیفون07388553615 :
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عقیدہ
سروسز

روابط

تنظیم

 کرائے پر کمرے،مذہبی خدمات

Darwall Street
Walsall
WS1 1DA

St Paul’s Church at the
Crossing

01922620669 :ٹیلیفون
 جائے خیرمقدم،مذہبی خدمت

Black Country New Road
Moxley
WS10 8RD

All Saints Church

 جائے،مینڈ اِٹ پروجیکٹ
خیرمقدم،

Burrowes Street
Birchills
WS2 8NX

Green Lane Baptist
Church

سہولیات برائے مرد و خواتین،
، آخری رسومات، ازدواجی خدمات،تعلیمی کالسز
 نوجوان خدمات،اسالمی آگاہی،
وزٹس

4 Rutter Street
Walsall
WS1 4HN

Aisha Mosque & Islamic
Centre

01922620982:ٹیلیفون
ویب ساٹ: www.aishamosque.org

 جائے خیرمقدم،مذہبی خدمت

Bescot Road, Pleck, WS2 9AD

Pleck Methodist Church

 موسیقی و،مذہبی خدمات
 گرمت کالسیں، پنجابی کالسیں،کیرتن کی کالسیں،
کمپیوٹر کالسیں

Sikh Temple
127 West Bromwich Street
Walsall
WS1 4DE

Guru Nanak Gurdwara

01922622199یلیفون:
ویب ساٹ: www.gnst.org.uk/
 کمیونٹی معاونت،مذہبی خدمات

1A Sun Street
Palfrey
Walsall
WS1 4AL

The Orthodox Church of
the Nativity of the Mother
of God

01922633451یلیفون:
ویب ساٹ: www.orthodoxwalsall.org.uk
 کچن کے گرما،مذہبی خدمات
گرم پکوان۔

96a Caldmore Road
Walsall
WS1 3PD

Mandir Baba Balak Nath
Hindu Temple

01922621177:ٹیلیفون
ویب ساٹ: www.mandirbababalaknath.
co.uk
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Walsall Community Living  میں مزید عبادت گاہیں تالش کرنے کے لئےWalsall
www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/home.page  کی ویب سائٹ استعمال کریںDirectorate

معاون ِت نسواں
سروسز

￼￼￼￼￼￼
 فالح، روزگار،ہاؤسنگ
 رضاکاری و، گھریلو بدسلوکی، صحت،و بہبود
تربیت۔

￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
 بعد از اسکول،معاونت
 نسوانی باالدستی، دوستیاں کرنا،کلب

روابط

تنظیم

Bath Road
Caldmore
Walsall
WS1 3BS

Aaina Community Hub

01922644006 :ٹیلیفون
ویب سائٹ: www.aainahub.com
17 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

Walsall Black Sisters
Collective

01922616996 :ٹیلیفون
ویب سائٹ: www.walsallbsc.co.uk/wpcontent/cache/all/index.html

نوجوان اشخاص
سروسز

روابط

تنظیم

، رہنمائی، کھیل کے سیشنز،دسترس کے سیشنز
رضاکاری۔

283 Wednesbury Road
Walsall
WS2 9QJ

Youth Connect

01922336993 :ٹیلیفون
ویب سائٹ: www.youthconnect.org.uk
، صحت و فالح و بہبود، مشورہ و معاونت،رہائش گاہ
تربیت و تعلیم

Small Street Centre
1A Small Street
Walsall
WS1 3PR

YMCA

01922700950 :ٹیلیفون
ویب سائٹ: www.ymcabc.org.uk

تخلیق کاری و فنون
سروسز

روابط

تنظیم

3D  وسائل،سہولیات،،
مفت کورسز

The Stables.
Victoria Mill
Long Acre Street
Walsall
WS2 8HP

Urban Hax CIC

01922628126 :ٹیلیفون
ویب سائٹ: www.urbanhax.com
فنون و ورثے پر مبنی منصوبہ
 ورکشاپس، تقریبات،جات

Westbourne Street
Walsall.WS4 2JB
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07583162137 :ٹیلیفون
ویب سائٹ: www.creativefactory.org.uk

Walsall Creative Factory

10

سماجی سرگرمیاں
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01922652900 : Bloxwich Active Living
01922652266 : Oak Park Active Living
01922652255 : Darlaston Swimming and Fitness
01922653150 : Walsall Gala Swimming and Fitness
01922744637 : Sneyd Water Activity
01922744637 : Aldridge Airport Outdoor

Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
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 11نقل و حمل
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