
موږ ومومئ

Underground: 

تر�ولو ن�دې س�یشن (15 دقیقې پیدا)

Ladbroke Grove (Circle,

Hammersmith & City Lines) دی

 

Buses:

52, 7, 295, 228, 23, 70, 316 and 452

What3Words:

///legal.retail.vocal

موږ سره اړیکه نویسی

73 St. Charles Square

London W10 6EJ

020 8960 9099

 

info@familyfriends.uk.com

www.familyfriends.uk.com

کورن�

موږ �وک یو؟

د کورن� مل�ري د 1993 راهیسې د کورنیو

مالت� کوي. زموږ هدف تل د کورنیو پیاوړي

کول دي تر�و د دوی سره مرسته وک�ي تر�و

د دوی خپل �واک ومومي او د 

مقابلې مهارتونه ومومي.

تاسو د کورن� مل�رو

رضاکار

�خه �ه تمه کولی شئ؟

یو �وک چې تاسو ته د اوریدلو غوږ وړاندیز کولی

شي

یو �وک به د کورن� په سفر کې ستاسو مالت�

وک�ي

یو �وک چې باور وک�ي

یو �وک کولی شي تاسو سره د �ان باور

رامین�ته کولو کې مرسته وک�ي

�ن�ه مالت� ترالسه ک�و

که ستاسو کورن� مالت� غواړي ، تاسو کولی

شئ موږ ته په 020 8960 9099 زن�

ووهئ یا د �ان راجع کولو فورمه ډکه ک�ئ چې

زموږ په ویب پا onه کې د "حوالې" الندې

موندل کیدی شي.
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موږ دلته کار کوو

زموږ داوطلبان

 
پراخه شالید �خه را�ي او د دوی د تودوخې

او پوهې کیفیت لپاره غوره شوي.

چیک شوي ، DBS یو�ل چې روزل شوي او

زموږ داوطلبان د دوی د شتون او ��و له مخې

.په احتیاط سره د کورنیو سره مطابقت لري

کورن� مل�رتیا

 

 �وله کورن� مالت� چمتو کوي.

دوی کولی شي ډاډ او د اوریدلو غوږ وړاندیز

ک�ي که تاسو له چا سره د خبرو کولو اړتیا لرئ

، او دوی کولی شي ستاسو او ستاسو کورن�

سره مرسته وک�ي چې لچک رامین�ته ک�ي او

.اړیکې قوي ک�ي

رضاکاران د خپلې کورن� سره د �و ساعتونو

لپاره یا په اون� کې یا په اون� کې د 12-6

.میاشتو لپاره سره لیدنه کوي

:مرسته ممکن داسې �کاري

ستاسو مالت� کول چې خپل ماشومان پارک یا

�مارنو ته وړئ

ژوند ستاسو سره مرسته کول د خورا ډیر '

اداره کونکي' له الرې کار کولو کې

خپلو موخو ته د رسیدو لپاره ه�ول

لوی مل�ری

 

 زموږ لوی مل�ري د 18-10+

عمر لرونکي �وانان د 3-6 میاشتو په موده

 کې په اون� یا �و ور�و کې د �و ساعتونو

لپاره مالت� کوي.

:مرسته ممکن داسې �کاري

په ��ه د ساتیرۍ فعالیتونو ه�ه کول

د راتلونکي هیلو په اړه خبرې کول

د یو �وان سره مرسته کول چې په اعتماد او

مقاومت کې وده وک�ي

د نوي شیانو ه�ه کولو لپاره ه�ونه

Brent

Kensington and

Chelsea 

Westminster

Hammersmith

and Fulham 


