ਸ ਡੇ ਨ ਲ ਸਸਿੱਖੋ!
ਸਾਡੇ ਕੋਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਿਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਸ਼ਨਾੀਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾੀਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾੀਂ ਦੀ ਇੱਕ
ਸ਼ਰੇਿੀ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਲਥਤੀ ਜੋ ੀ ਹੋ ੇ.

ਅਸ ੀਂ ਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ੀਂ?
•

ਇੰਗਲਿਸ਼, ਗਲਿਤ, ਆਈਸੀਟੀ: ਸਾਡੇ ‘ਤੇਜ਼ ਟਰੈਕ ਕੋਰਸ ਤੁ ਹਾਨੰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲ ੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀ ੀਂ ਸੁਰਲੱ ਿਆ ਆਨਿਾਈਨ, ਲਡਜੀਟਿ ਹੁਨਰਾੀਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰੇਿੀ, ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲ ੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਛੋਟੇ
ੀਂ ੇ ਹਾੀਂ.
ਸ਼ੈਸ਼ਨ ੀ ਚਿਾਉਦ

•

ੀਂ ੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਿ ਅੰਗਜ਼
ਈਸੋਿ (ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਾੀਂ ਦੇ ਸਪ੍ੀਕਰਾੀਂ ਿਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) - ਆਪ੍ਿੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਲ ਸ਼ ਾਸ ਨੰ ਧਾਉਦ
ਰੇ ੀ
ਬੋਿਿਾ, ਪ੍ੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਿਿਾ ਲਸੱਿੋ.

•

ਲਸਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰਜ
ੰ ਨ - ਲਦਿਚਸਪ੍ ਸਥਾਨਾੀਂ, ਡਰਾਇੰਗ ਫਾਰ ਰੀਿੇ ਕਸ਼ਨ, ਲਕਰਏਲਟ ਆਰਟਸ, ਸ਼ਤਰੰਜ, ਮਾਨਲਸਕ
ਲਸਹਤ, ਤਿਾਅ ਜਾਗਰਕਤਾ ਅਤੇ ਿਚਕਤਾ ਕੋਰਸਾੀਂ, ਤਾਈ ਚੀ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਕੋਮਿ ਅਲਭਆਸ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਾੀਂ (ਲ ਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾੀਂ ਅਤੇ
ਸਾਈਨ ਿੈਂ ਗੁਏਜ ਸਮੇਤ) ਿਈ ਸਾਡੀ ਰਚੁਅਿ ਯਾਤਰਾ ਾੀਂ ).

•

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ - ਕੀ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਬੇਿੋੜ੍ੇ ਹੋ, ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰੀ ਦੇ ਜੋਿਮ ਲ ਚ, ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰ ਹੋ ਜਾੀਂ ਬੱਸ ਆਪ੍ਿਾ ਕੈਰੀਅਰ ਲ ਕਸਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਟੀਮ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ. ਸੀ ੀ,
ਲਬਨੈ-ਪ੍ੱਤਰ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲ .ਆੀਂ ਲ ੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਸਾਡੇ ਕੋਿ ਸੈਸ਼ਨ ਹਨ. ਇੱਕ ਿਾਸ ਿੇਤਰ ਲ ੱਚ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾੀਂ ਲ ਚ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ: ਅਸੀ ੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ੜ੍ਾਅ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਾੀਂਗੇ
ਅਤੇ ਹੋਰ ੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ

ਅਿੱਜ ਨ ਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜ ੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ - 01332 956 565!
ਧੇਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਿਈ ਅਤੇ ਮੁਿਾਕਾਤ ਦਾਿਿ ਕਰਨ ਿਈ www.adult-learning-derby.org.uk
ਜਾੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾੀਂਚ ਟੀਮ ਨੰ ਈਮੇਿ ਕਰੋ DALSenquiries@derby.gov.uk
ਟਲ ੱਟਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਿ ਪ੍ਾਿਿਾ ਕਰੋ @Dalsderby
Tel: 01332 956565 or Text Relay: 18001 01332 956565
Sign Language: www.derby.gov.uk/signing-service/

