
مشروع المساواة 
بين األسر المتكامل

نعمل مًعا من أجل األسر من مجتمعات محلية متنوعة عرقًيا 

والتي تعيش في إدنبره.

Whole Family
Equality Project

We work together for families from ethnically
diverse communities living in Edinburgh.
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Phone for Family Support: 0131 446 3966 
Phone for Young Person Support: 07709297449

You can email us at equalityproject@children1st.org.uk
 

The Whole Family Equality Project is a partnership project led by
Capital City Partnership.  It is funded by the kind support of the

Robertson Trust, the National Lottery Community Fund, Scottish
Government and City of Edinburgh Council.

Capital City Partnership, 165a Leith Walk, Edinburgh EH6 8NR
Company Registration Number 193404 

Visit our Facebook page by scanning here or
search Whole Family Equality Project.

 
Translated copies of this leaflet will be
available on the Facebook page soon.

Support for the challenges of family life; including a
range of practical help, advice and guidance to
maintain family wellbeing. 

Support with benefits, housing and advice around
income maximisation.  

Assistance with finding work, training or education 

Support for young people (aged 8 – 26) to grow
their opportunities through education, training,
volunteering, and community work.

We offer:

       and overcoming barriers to these.

Get in touch

نحن نقدم:

الدعم للتعامل مع تحديات الحياة األسرية؛ بما في ذلك مجموعة من   •
المساعدات العملية والنصائح واإلرشادات للحفاظ عىل العافية النفسية 

لألسرة.

الدعم بخصوص المعونات المالية واإلسكان والمشورة حول الرفع من   •
الدخل.

المساعدة في العثور عىل عمل أو فرص تدريب أو تعليم، وللتغلب   •
عىل العوائق التي تحول دون ذلك.

دعم الشباب )من عمر 8 إىل 26( لتنمية فرصهم من خالل التعليم   •
والتدريب والعمل التطوعي والعمل المجتمعي.

هاتف Family Support )دعم األسر(: 3966 446 0131

هاتف Young Person Support )دعم الشباب(: 07709297449

equalityproject@children1st.org.uk يمكنك مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني

 Capital City مشروع المساواة بين األسر المتكامل هو مشروع شراكة بقيادة هيئة

 Robertson Trust وهو ممول من خالل الدعم الكريم من  صندوق ،Partnership
وصندوق اليانصيب المجتمعي الوطني والحكومة االسكتلندية ومجلس مدينة إدنبره.

يرجى زيارة صفحتنا عىل فيسبوك عن طريق المسح هنا 

 Whole Family Equality Project أو البحث عن

)مشروع المساواة بين األسر المتكامل(.

سيتم توفير نسخ مترجمة من هذا المنشور عىل صفحة 

الفيسبوك قريًبا.

االتصال

Capital City Partnership, 165a Leith Walk, Edinburgh EH6 8NR
رقم تسجيل الشركة 193404


