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باء اآلآخرون عن دعم التوظيف الذي تلقوه من سلطتهم المحلية: ماذا قال اآلآ
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يمكن أن يؤثر القلق بشأن المال عىل صحتك العقلية، وإذا كنت 
تشعر بان األأمور تتفاقم، فمن المهم أن تتذكر أنك لست وحدك 

والدعم متوفر. 

ي بعض 
رهاق �ف يشعر الجميع بالتوتر أو القلق أو األضطراب أو األإ

ي ذلك، فإن نادي األآباء يقدم 
األأحيان، فإذا كنت تجد صعوبة �ف

ي 
ي األعتناء بصحتك العقلية واألأماكن ال�ت

 المشورة لمساعدتك �ف
 يمكنك الذهاب إليها للعثور عىل الدعم. يوجد العديد من 

ي الوضع ذاته، لذلك أل تخف أو تخجل 
 األأشخاص األآخرين �ف

من طلب المساعدة خالل هذه األأوقات الصعبة.

 للحصول عىل نصائح للعناية بصحتك العقلية، 
parentclub.scot/mental-health اذهب إىل

اآلعتناء بصحتك العقلية

 "شكًرا عىل كل مساعدتكم، 
ي ملء اآلستمارة 

 لم يكن بإمكا�ن
عانة." بنفيسي وقد حصلنا اآلآن عىل اآلإ

ا  ً  "لوآل مساعدتكم لعانيت كث�ي
ي حصلنا 

وتوترت حًقا ... المعلومات ال�ت
". ي

عليها كانت اآلأفضل وعززت ثق�ت

ح ىلي الدعم المتاح ولم أكن   "تلقيت مكالمة من أحد المحاورين الذي �ش
ت اآلجتماع.  ي ح�ن

 متأكًدا حًقا مما ينطوي عليه ذلك. أنا سعيد جًدا آلأن�ن
ي المحلية ومن خالل دعمهم 

ن وظيفة ىلي داخل منطق�ت لقد تمكنوا من تأم�ي
ن وظيفة بدوام  ، كنت محظوظًا بما يكفي لتأم�ي ه ىلي  وتدريبهم الذي تم توف�ي

ي فيه."
ي المكان الذي تم تعيي�ن

كامل �ن



يمكننا مساعدتك من خالل مشورة مخصصة حول المخصصات أو اكتساب 
ي 

مهارات جديدة أو العثور عىل عمل يناسب أرستك - اتخذ هذه الخطوة األأوىل �ف
parentclub.scot/money-work

رباك بسبب هل تشعر باآلإ

الضغوط المالية؟



إن معرفة من أين تبدأ بالمخصصات والمدفوعات التي تستحقها لمرة واحدة قد يكون أمًرا مرهًقا. قد تعتقد 
أيًضا أنك غير مؤهل للحصول على أي إعانة مالية إضافية، ولكن األأمر يستحق التحقق دائًما وربما تتفاجأ. 

يمكننا إرشادك إلى مستشار موثوق يمكنه مساعدتك في معرفة جميع المخصصات والمدفوعات المتاحة لك 
وألأسرتك. جميع النصائح سّرية، لذلك أل داعي للقلق بشأن فقدان أي مخصصات موجودة.

إذا كنت تبحث عن نصيحة لمساعدتك عىل تحقيق أقىص استفادة من أموالك والتعامل مع الديون، فيمكن 
ي يحق لك الحصول عليها. 

لفريق Money Talk التحقق مما إذا كنت تحصل عىل جميع المخصصات ال�ت
 . ف ف من مكتب استشارات المواطن�ي الخدمة مجانية ورّسية ومحايدة ويتم تقديمها من قبل مستشارين مدرب�ي

هناك 3 طرق يمكنك من خاللها الحصول عىل مساعدتهم:

قم بزيارة موقع الويب الخاص بهم للحصول عىل مزيد من المعلومات واألأدوات 
moneytalkteam.org.uk والنصائح عىل

ف المحىلي عن طريق  ي مكتب استشارات المواطن�ي
احجز موعًدا مع مستشار �ف

األتصال مجانًا عىل الرقم 1456 028 0800

ي اليوم وخالل 
ي عىل مدار 24 ساعة �ف

ا�ف نت مع مساعد اف�ت ن�ت  المحادثة ع�ب األإ
ي العثور عىل ما تحتاجه

ي األأسبوع، حيث يمكن من خاللها مساعدتك �ف
7 أيام �ف

مساعدة مخصصة آلأ�تك

مع من يمكنك التحدث؟

المخصصات والمنح التي قد يحق لك الحصول عليها 

إذا كنت تواجه صعوبة في تغطية نفقاتك وكانت فكرة التقدم بطلب للحصول على مخصصات أو اتخاذ 
هذه الخطوة اآلأولى في العمل أمًرا مربًكا، فيمكن لنادي اآلآباء مساعدتك. الخبر الساّر هو أن هناك الكثير 
من المساعدة المتاحة ويمكننا إرشادك إلى شخص يمكنك التحدث إليه حول التقدم بطلب للحصول على 

مخصصات ومدفوعات لمرة واحدة، أو اكتساب المهارات أو العثور على عمل أو رعاية أطفال.



خدمات التوظيف

العثور عىل وظيفة تناسب أ�تك

ي البحث عن عمل ولكنك غ�ي متأكد من المكان الذي تتجه إليه، 
إذا كنت تفكر �ف

ي تقدمها السلطة المحلية هي مكان رائع للبدء. 
فإن خدمات التوظيف ال�ت

ة  ء بدًءا من كتابة الس�ي ي
ي كل �ش

ستتلقى دعًما مخصًصا يمكن أن يساعد �ف
الذاتية والتحض�ي للمقابالت وح�ت التقدم بطلب للحصول عىل وظيفة. 

ي التقدم بطلب لاللتحاق بالجامعة أو الحصول 
 يمكنهم أيًضا مساعدتك �ف

ي العمل. 
عىل تدريب أو الوصول إىل أي خدمات أخرى لمساعدتك �ف

إن استخدام أي من هذه الخدمات هو أيًضا طوعي تماًما، لذلك لن يتم 
ي أيًضا أنك لن تفقد أي من 

إجالرك عىل قبول وظيفة أل تناسبك. هذا يع�ف
ي أي مرحلة أنها ليست 

ي تحصل عليها حالًيا إذا قررت �ف
 المخصصات ال�ت

 مناسبة لك. يتوفر الدعم أيًضا لالآباء واألأمهات الذين يعملون حالًيا 
ويتطلعون إىل زيادة دخلهم.

لمعرفة المزيد عن خدمات التوظيف المحلية وكيف يمكنهم 
parentclub.scot/job مساعدتك، اذهب إىل

امات  ف ء يناسب رعاية األأطفال واألل�ت ي
قد تكون فكرة العثور عىل وظيفة أمًرا مربًكا، خاصة إذا كنت تبحث عن �ش

ء بشأن العودة، أو ربما تشعر  ي
ة من الوقت، فقد تشعر بالقلق بعض ال�ش األأخرى. إذا تركت مكان العمل لف�ت

ي تبحث فيها عن وظيفة، 
ي عفا عليها الزمن. أو قد تكون هذه هي المرة األأوىل ال�ت

 بالقلق بسبب مهاراتك ال�ت
ف عليك القيام بذلك بنفسك، فهناك الكث�ي من خدمات   وأل تعرف من أين تبدأ. مهما كان وضعك، أل يتع�ي

الدعم لمساعدتك.


