ریفیوجی خواتین

ڈیجیٹل تفویض اختیار اور
کنیکٹ پروجیکٹ
سیشن  - 2خدمات تک رسائی حاصل
کرنے کے لیے آن الئن ہونا

خوش آمدید!
آج ہم:
•  UKمیں تعلیمی نظام پر نظر ڈالیں گے،
اس کے لیے آن الئن رسائی کس طرح
مفید ہو سکتی ہے اس پر گفتگو کریں
گے
•  UKمیں مالزمت اور آن الئن رسائی
کے کردار پر گفتگو کریں گے
• رہائش اور آن الئن رسائی کے کردار پر
گفتگو کریں گے

بنیادی اصول
•
•
•
•
•
•
•

خفیہ جگہ
محفوظ جگہ
فونز خاموشی پر
مؤدب بنیں
غیر فیصلہ کن
ایک بار میں ایک سے بات کریں
اگر بات نہیں کر رہے ہیں تو  Zoomکو
میوٹ پر رکھیں
اگر آپ کسی بات کا اعادہ کروانا چاہتے ہیں
تو ضرور کہیں!

•

معلوم نہیں ہونا ٹھیک ہے

•

 Zoomکی خصوصیات

 UKمیں تعلیم
 UKمیں تعلیمی نظام پانچ اہم حصوں میں منقسم ہے:

• ابتدائی سال
• بنیادی تعلیم
• ثانوی تعلیم

قانونی طور پر  UKمیں بچوں پر ابتدائی اور ثانوی تعلیم حاصل کرنا الزم ہے جو * 16-5سال کی عمر تک چلتی
ہے۔
اس عمر کے تمام بچے ریاست کے ذریعے چلنے والے اسکول میں مفت داخلے کے مستحق ہیں۔
• مزید تعلیم
• اعلی تعلیم

تعلیم بالغان
بالغان
تعلیم

آن الئن اسکول میں داخلے

ہر کسی کا سیکھنے کا حق ہے

ڈیجیٹل تفریح

ڈیجیٹلپیرنٹنگ

 UKمیں مالزمت
درج ذیل سوالوں کے اور اس بارے میں سوچیں کہ آپ کو متعلقہ معلومات آن الئن
کہاں پر ملیں گی:

•
•
•

اپنے حقوق اور استحقاقات کے معاملے میں  UKمیں نوکری شروع کرنے کے بارے میں آپ کیا جاننے
کے خواہاں ہو سکتے ہیں؟
کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کے سواالت ہوں یا کسی آجر کے ساتھ تنازعہ میں مدد درکار ہو تو کہاں
جانا ہے؟
کیا  UKمیں مالزمت میں ہر کسی کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں؟

مالزمت کے اصول
 UKمیں مالزمت کے قوانین موجود ہیں جو مالزمین کا تحفط کرتے اور کم از کم معیارات کو یقینی بناتے ہیں:
• قومی اقل اجرت ،اس رقم کی تفصیالت جو آپ کے آجر پر آپ کو کم از کم ادا کرنا الزم ہے جو آپ کی
عمر کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے
• کام کرنے کی ساعتوں کے وقت کا ضابطہ بتاتا ہے کہ بالغوں کو کسی آجر کے لیے ایک ہفتے میں 40
گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے ااال یہ کہ آپ نے اپنے معاہدے میں خاص طور پر ایسا کرنے کا
انتخاب کیا ہو
• بہت سارے صحت و سالمتی کے قوانین اور اصول ہیں جو مالزم کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائے گئے
ہیں۔
• عدم امتیاز کے قوانین جو بتاتے ہیں کہ آپ کا آجر کسی تحفظ یافتہ خصوصیات (عمر ،نسل ،جنس،
جنسیت ،مذہب ،صنف ،معذوری وغیرہ) کی وجہ سے آپ کے ساتھ مختلف طریقے کا برتاؤ نہیں کر سکتا
• بامعاوضہ تعطیل ،بیماری اور زچگی یا ولدیت کی چھٹی کے قوانین جو ان حاالت میں مالزمین بامعاوضہ
چھٹی کی جس کی مدت ،اور رقم کے مستحق ہیں اس کو بتاتے ہیں
• پنشن میں زر تعاون کے قوانین جو آپ کے آجر سے پنشن کا انتظام نافذ کرنے کا تقاضا کرتے ہیں

 COVID-19کے ساتھ کیا کچھ تبدیل ہوا ہے؟

معلومات کہاں تالش کریں؟

 UKمیں رہائش
صحیح یا غلط:
•

اگر آپ کو یونیورسل کریڈٹ موصول ہو رہا ہے تو رہائش کی الگتیں ہمیشہ
محیط ہوں گی۔

•

کونسل ہاؤسنگ /سوشل ہاؤسنگ (لوکل اتھارٹی کی زیر ملکیت ہاؤسنگ)
ایک حق ہے اور اس طرح اگر آپ مدد طلب کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ یہ
مدد ملے گی۔

•

اگر آپ بے گھر ہیں تو کونسل آپ کی مدد کر سکتی ہے۔

•

کونسل کی رہائش کے لیے درخواست دینے کا فیصلہ 'سب سے زیادہ
ضرورت مند' کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔

•

مجھے کونسل کو اپنی ضرورت بتا دینے کے بعد ،وہ ہر چیز کا خیال رکھیں
گے اور میرے رہنے کے لیے ایک مستقل جگہ تالش کریں گے۔

زہرہ اور ان کے بچے ریفیوجی فیملی کے اتحاد نو والے ویزا پر ان کے پارٹنر کے ساتھ رہنے کے
لیے  UKپہنچے۔ زہرہ کو معلوم ہے کہ ویزا کے اس زمرے میں وہ سرکاری فنڈز ،بشمول رہائش
سے تعلق رکھنے والے فنڈز کی مستحق ہیں۔ انہیں ایک نیا گھر تالش کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ
ان کے پارٹنر بروقت مشترک گھر میں رہتے ہیں اور فیملی کو ایک ہی کمرے میں سونا پڑتا ہے۔
وہاں پر کافی زیادہ بھیڑ ہے۔ وہ اور ان کی فیملی لوکل اتھارٹی جاتے ہیں اور اپنے اختیارات کے
بارے میں مشورہ اور نیا مکان تالش کرنے میں مدد طلب کرتے ہیں۔
زہرہ سے  UKمیں جہاں کہیں وہ رہی ہیں اس بارے میں معلومات دینے کو کہا جاتا ہے۔ وہ بتاتی
ہیں کہ وہ حال ہی میں پہنچی ہیں اور اس سے پہلے  UKمیں کہیں اور نہیں رہی ہیں۔ کونسل ان کی
فیملی کو فہرست انتظار میں رکھتی ہے اور کونسل کی پراپرٹیز کے لیے بولی لگانے کے لیے فیملی
کو رجسٹر کر لیتی ہے۔ یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ وہاں کافی زیادہ بھیڑ ہے وہ یا تو انہیں  5میل دور
کسی ہوٹل میں ہنگامی رہائش میں منتقل ہونے کی یا انہیں سوشل ہاؤسنگ پر بولی لگانے کا اہل بنانے
کے لیے رجسٹر کرنے کی پیشکش کرتے ہیں ،یہ تجویز کرتے ہوئے کہ انہیں نجی رینٹلز بھی تالش
کرنی چاہیے۔

فیملی کا اتحاد نو اور ریفیوجی ویزا حاملین
• پری فالئٹ اور پوسٹ فالئٹ پارٹنرز کو اپنے اختیارات چیک کرنے کے لیے قانونی مشورہ حاصل
کرنا چاہیے۔
• ریفیوجی ویزا کی حالت میں متعدد اختیارات موجود ہیں
• اپنے گھر میں محفوظ رہنا
• خواتین کی پناہ گاہ میں جگہ تالش کرنا
• لوکل کونسل میں تعاون حاصل کرنا۔
بے گھری کی درخواست
• ابھی آپ بے گھر ہیں
• آپ ترک وطن کی شرائط پوری کرتے ہیں
• آپ ترجیحی ضرورت میں ہیں :گھریلو بدسلوکی کے خطرے میں ہیں بشمول اپنی صنف کے سبب
• آپ جان بوجھ کر بے گھر نہیں ہیں
• آپ کے پاس ایک مقامی رابطہ ہے :گھریلو بدسلوکی کے شکار افراد کے لیے نہیں

کونسل ہاؤسنگ کے لیے رجسٹر کروانا اور بولی لگانا

نجی رینٹل

•
•
•
•
•
•
•

کرایہ کتنا ہے؟
یوٹیلیٹی بلوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟
کونسل ٹیکس کتنا ہے؟
کیا پراپرٹی آراستہ ہے؟
کیایہ نجی مکان مالک ہوگا یا کرایے پر دینے والی
ایجنسی ہوگی؟
کیا میری ڈیپازٹ تحفظ یافتہ ہوگی؟
معاہدہ کتنی مدت کا ہے؟

ایک آن الئن اکاؤنٹ بنانا
• صارف نام
• ای میل پتہ

• پاس ورڈ
• سکیورٹی سواالت
• رابطے کی تفصیالت
• اس مخصوص سروس کے لیے اور کیا چیز مربوط ہے؟

ویب صفحات کا ترجمہ کرنا
•
•
•

•

دایاں کلک
دوسری زبان منتخب کریں (یہ
انگریزی رسم الخط میں مندرج
ہیں)
( Translateترجمہ کریں) بٹن پر
کلک کریں۔
یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری
ہے کہ خود کار ترجمہ کسی فرد
کے ذریعے کیے گئے ترجموں
کی طرح درست یا واضح نہیں
بھی ہو سکتا ہے۔

خالصہ
آج ہم نے:
•  UKمیں تعلیم ،مالزمت اور رہائش کے بارے میں
کچھ کلیدی معلومات پر گفتگو کی؛
• اس امر کی کچھ مثالوں پر گفتگو کی کہ ان تک
رسائی حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ کس طرح
استعمال کیا جاتا ہے؛
• خدمات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک آن
الئن اکاؤنٹ بنانے کی تجاویز پر نگاہ ڈالی
• ویب صفحات پر خود کار ترجمہ استعمال کرنے کے
طریقے پر نگاہ ڈالی۔

کلیدی الفاظ
خود کار – کسی فرد کی بجائے خود کار ایکوپمنٹ سے چلنا۔
الزمی تعلیم – قانونی طور پر مطلوب وہ مقررہ مدت جب تک بچوں کو رسمی تعلیم میں رہنا
ضروری ہے۔
کونسل ہاؤسنگ – لوکل اتھارٹی کی زیر ملکیت رہائش ،جو معیار اور سستا ہونے کی حالت
برقرار رکھنے کی ذمہ دار ہے۔
مالزمت کا قانون – ان قانونی اصولوں کا مجموعہ جو کارکنان اور آجروں کے حقوق کو منضبط
کرتے ہیں۔
آن الئن اکاؤنٹ – کسی مخصوص سروس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ذاتی تفصیالت کا
رجسٹریشن۔
نجی رینٹل – کسی نجی مالک کی زیر ملکیت کوئی چیز ،جیسے پراپرٹی استعمال کرنے کے
لیے ادائیگی کرنا۔
سرکاری فنڈز – کم آمدنی کی بنیاد پر فراہم کردہ رفاہی تعاون ،مراعات اور رہائش میں اعانت۔
ترجمہ – ایک سے دوسری زبان میں معنی کی مواصلت کرنا۔

