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د کورنۍ ملګري د  1993راهیسې د کورنیو
مالتړ کوي  .زموږ هدف تل د کورنیو پیاوړي
کول دي ترڅو د دوی سره مرسته وکړي ترڅو
د دوی خپل ځواک ومومي او د
مقابلې مهارتونه ومومي .

.

@
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info

تاسو د کورنۍ ملګرو
رضاکار
څخه څه تمه کولی شئ؟

www f a m i l y f r i e n d s u k c o m

موږ ومومئ
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کورنۍ

///

یو څوک چې تاسو ته د اوریدلو غوږ وړاندیز کولی
شي
یو څوک به د کورنۍ په سفر کې ستاسو مالتړ
وکړي
یو څوک چې باور وکړي
یو څوک کولی شي تاسو سره د ځان باور
رامینځته کولو کې مرسته وکړي

څنګه مالتړ ترالسه کړو

که ستاسو کورنۍ مالتړ غواړي  ،تاسو کولی
شئ موږ ته په  9099 8960 020زنګ
ووهئ یا د ځان راجع کولو فورمه ډکه کړئ چې
زموږ په ویب پا  onه کې د " حوالې " الندې
موندل کیدی شي .

موږ دلته کار کوو
Westminster

Brent

لوی ملګری
زموږ لوی ملګري د +18-10
عمر لرونکي ځوانان د  6-3میاشتو په موده

کې په اونۍ یا څو ورځو کې د څو ساعتونو
لپاره مالتړ کوي .
 :مرسته ممکن داسې ښکاري
په ګډه د ساتیرۍ فعالیتونو هڅه کول
د راتلونکي هیلو په اړه خبرې کول
د یو ځوان سره مرسته کول چې په اعتماد او
مقاومت کې وده وکړي
د نوي شیانو هڅه کولو لپاره هڅونه

Kensington and

Hammersmith

Chelsea

and Fulham

زموږ داوطلبان
پراخه شالید څخه راځي او د دوی د تودوخې
او پوهې کیفیت لپاره غوره شوي .
چیک شوي  DBS ،یوځل چې روزل شوي او
زموږ داوطلبان د دوی د شتون او ګټو له مخې
 .په احتیاط سره د کورنیو سره مطابقت لري

کورنۍ ملګرتیا
ټوله کورنۍ مالتړ چمتو کوي .
دوی کولی شي ډاډ او د اوریدلو غوږ وړاندیز
کړي که تاسو له چا سره د خبرو کولو اړتیا لرئ
 ،او دوی کولی شي ستاسو او ستاسو کورنۍ
سره مرسته وکړي چې لچک رامینځته کړي او
 .اړیکې قوي کړي
رضاکاران د خپلې کورنۍ سره د څو ساعتونو
لپاره یا په اونۍ کې یا په اونۍ کې د 12-6
 .میاشتو لپاره سره لیدنه کوي
 :مرسته ممکن داسې ښکاري
ستاسو مالتړ کول چې خپل ماشومان پارک یا
ګمارنو ته وړئ
ستاسو سره مرسته کول د خورا ډیر ' ژوند
اداره کونکي ' له الرې کار کولو کې
خپلو موخو ته د رسیدو لپاره هڅول

