اپروٹیشپس کارآموزی
کے لیے والذیه کا رہىما کتابچہ
ثطوس والذیي ،آپ چبہتے ہیں کہ آپ کے ثچہ کو اپٌے کیشیئش هیں هوکٌہ حذ تک ثہتشیي ؽشوعبت هلے۔ عکول
چھوڑًے کے ثعذ ًوعوش افشاد کے لیے هتعذد اختیبسات دعتیبة ہوتے ہیں ،اوس اط سہٌوب کتبثچہ هیں ،ہن ًے ایک
کبهیبة کیشیئش کے لیے اپشًٹیؾپظ کے ثبسے هیں کلیذی ساہ کے ثطوس هعلوهبت اوس فوائذ کی وضبحت کی ہے۔
اپروٹیشپ کیا ہے؟ یہ تشثیت کے عبتھ ،ایک هغتٌذ کبم ہے ،هطلت یہ کہ عیکھتے ہوئے آپ کوب عکتے ہیں اوس
هلکی پیوبًے پش تغلین ؽذہ لیبقت حبفل کشعکتے ہیں۔
اس کے فوائذ کیا ہیں؟

تىخواہ

اپشًٹیؾپظ اة ڈگشی عطح اوس اط عے آگے تک دعتیبة ہیں۔ فی الحبل  07عے صیبدہ قوهی یوًیوسعٹیبں
اپشًٹیؾپظ کی هتعذد ڈگشی کی پیؾکؼ کشسہی ہیں جظ هیں پوسے عبل هیں هضیذ کی تقذیق ہوًی ہے۔

کبم عیکھٌے والوں کے لیے کن اص کن اجشت  £3.70فی
گھٌٹہ ہے ،لیکي ثہت عے آجشیي اط عے صیبدہ ادائیگی
کشتے ہیں۔ یہ عیکٹش ،عالقہ اوس اپشًٹیؾپظ کی عطح پش
هجٌی ہے۔جیغے کچھ ہبئش اپشًٹیؾپظ  £500فی ہفتہ تک
کی ادائیگی کشتے ہیں۔

تٌخواہ اوس ثبهعبوضہ چھٹی حبفل کشًب؛
تشقی کے ثہتشیي هواقع ،آیب هضیذ هطبلعہ کشًے هیں یب جبئے کبس کے اًذس دسجے کے اضبفہ هیں؛
آئٌذہ کوبًے کب صیبدہ اهکبى کبم عیکھٌے والوں کو اپٌی تشثیت هکول کشًے پش تٌخواہ هیں ًوبیبں اضبفہ
هلتب ہے اوس ایغے فشد جو ہبئش اپشًٹیؾپ هکول کشتے ہیں وہ اپٌی پوسی صًذگی کی کوبئی هیں تخویٌی طوس
پش  £150,000کب اضبفہ دیکھ عکتے ہیں۔

اس میں کون سی سطحیں موجود ہیں؟
هوجودہ اہلیتوں اوس لیبقتوں کی ثٌیبد پش دسخواعت دیٌے کے لیے اپشًٹیؾپ کی هتعذد عحطیں ہیں۔ اپشًٹیؾپظ
هیں هغبوی تعلیوی عطحیں ہوتی ہیں

ًبم

عطح

هغبوی تعلیوی عطح
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ہبئش
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ثٌیبدی ڈگشی اوس اط عے اوپش

ڈگشی

 6اوس 7

ثیچلش یب هبعٹش ڈگشی

عجھی اپشًٹیؾپظ تغلین ؽذہ فٌعتی هعیبست یب لیبقتوں کے لحبظ عے ہیں جي هیں هالصهت کے دوساى یب
هالصهت عے ثبہش کی تشثیت کے عٌبفش ؽبهل ہیں۔ کچھ اپشًٹیؾپظ هیں عیکھٌے والوں کی اہلیت اوس کبم کی
ًوعیت عے هتعلق هہبست کی تؾخیـ کے لیے پشوگشام کے اختتبم پش ایک تؾخیـ کی ضشوست ہوتی ہے۔

میں درخواست کیسے دوں؟
ہوہ وقت پوسے اًگلیٌڈ هیں هختلف کیشیئشص اوس فٌعتوں هیں آى الئي  12,000 – 20,000کے دسهیبى
اپشًٹیؾپ کی خبلی آعبهیبں دعتیبة ہوتی ہیں۔  GOV.UK/apply-apprenticeshipپش جبئیں۔ آپ کلیذی لفع
کبم کی ًوعیت ،پیؾہ کی قغن یب اپشًٹیؾپ کی عطح اوس هقبم کے رسیعہ تالػ کشعکتے ہیں۔
دسعت هالصهت عبهٌے آًے پش ،آپ کب ثیٹب یب ثیٹی ثظ ویت عبئٹ پش سجغٹش کشکے قذم ثہ قذم ہذایبت کی پیشوی
کشتے ہوئے اط عہذہ کے لیے دسخواعت دے عکتے ہیں۔
ہوبسے یوٹیوة چیٌل پش دسخواعت دیٌے عے هتعلق کبسآهذ اؽبسے اوس هفیذ ًکبت عبتھ ہی اپشًٹیؾپظ پش
دوعشے ویڈیوص ہیں ،ہوبسے یوٹیوة چیٌل پش جبئیں اوس ( apprenticeships/NASاپشًٹیؾپً /یؾل اپشًٹیؾپ
عشوط) تالػ کشیں۔
اگش وہ اپشًٹیؾپ یب هالصهت کے لیے ثبلکل تیبس ًہیں ہیں ،تو وہ ضشوسی ہوًے پش ،کبم کب قبثل قذس تجشثہ
حبفل کشًے اوس اپٌی اًگشیضی اوس سیبضی کو ثہتش کشًے کے هواقع کے لیے هقبهی آجش کے عبتھ ٹشیٌیؾپ
آصهب عکتے ہیں۔ هضیذ هعلوهبت یب ٹشیٌیؾپ کے هواقع کے لیے دسخواعت دیٌے کے واعطے
 GOV.UK/find-traineeshipپش جبئیں۔

آپ کے لیے
ویشىل اپروٹیشپ
سروس
کے رریعہ پیش کردہ
اپشیل

هخقوؿ اپشًٹیؾپ کے پیؾوں هیں تٌخواہوں اوس داخلہ
کے هعیبس عے هتعلق هضیذ هعلوهبت تک 'Find an
'( apprenticeshipاپشًٹیؾپظ تالػ کشیں) پش خبلی
آعبهیوں کو دیکھ کش سعبئی کی جبعکتی ہیں۔

داخلہ کے تقاضے
اپرنٹیشپس انگلینڈ میں رہنے والے 16 ،سال کی عمر سے
زیادہ کے کسی بھی فرد کے لیے دستیاب ہیں۔ سیکٹر اور
مالزمت کے اعتبار سے داخلہ کے مختلف تقاضے ہیں۔
حبلیہ قبًوى ًبفز ہوگیب ہے جظ هیں آهوصؽی هعزوسی یب
هعزوس افشاد کے لیے اپشًٹیؾپ هکول کشًے کے
واعطے اًگشیضی اوس سیبضی کے کن اص کن تقبضوں
هیں تجذیلی کی گئی ہے۔ اى تجذیلیوں عے اثتذائی عطح 3
کی لیبقت کے کبم عیکھٌے والوں کے لیے اًگشیضی اوس
سیبضی کے تقبضوں هیں کوی آئے گی۔
ڈط ایجلیٹی کبًفیڈیٌٹ اهپالئش (Disability Confident
) Employerعبم طوس پش کغی ثھی ایغے دسخواعت
دہٌذہ کو اًٹشویو کی کی پیؾکؼ کشتے ہیں جو اط ثبت
کب اعالى کشتے ہیں کہ اًہیں هعزوسی ہے اوس وہ آجش
کے رسیعہ تعیي کشدہ کن اص کن هعیبس کی تکویل کشتے
ہیں۔ هضیذ هعلوهبت کے لیے  GOV.UKپش Disability
( Confidentڈط ایجلیٹی کبًفیڈیٌٹ) تالػ کشیں۔

سکول چھوڑوے کی عمر
حکوهت کب کہٌب ہے کہ عجھی ًوعوش افشاد کو الصهی
طوس پش کن اص کن اپٌی  18ویں عبلگشہ تک کچھ قغن کی
تعلین یب تشثیت حبفل کشلیٌی چبہیے۔ اط کب هطلت عکول
هیں ہی سہٌب ًہیں ہے؛ ًوعوش افشاد کے پبط اط ثبسے
هیں اختیبس ہے کہ وہ  16عبل کی عوش کے ثعذ تعلین یب
تشثیت کیغے جبسی سکھتے ہیں ،جو کہ اپشًٹیؾپ یب
ٹشیٌیؾپ کے رسیعہ ہوعکتب ہے۔

 GOV.UKپر
Apprenticeships

یوًیوسعٹی کی تعلین کیب یہ هالصهت کے لیے ثہتشیي ساعتہ ہے؟
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(اپرنٹیشپس) تالش کریں

