
হো�োল ফ্্যোমিলল 
ইকুয়োললটি প্রজেক্ট

এডিনবারাতে বসবাসরে কডিউডনটির ডবডিন্ন জাডেসত্া থেতক 
আসা পডরবারতের সাতে আিরা একতরে কাজ কডর.
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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

আমরা যা যা অফার কররঃ

• পাডরবাডরক জীবতনর চ্্যাতেঞ্জগুতো থিাকাতবোয় সহায়তা; এর 
মধ্্যযে রধ্য়ধ্ে নানা ্যরধ্ের বাস্তরবক সহায়তা, পরামর্্শ এবং পাররবাররক 
কল্যোে বজায় রাখার বযোপাধ্র রনধ্্দ্শর্না।

• থবডনফিতের ব্যাপাতর সহায়ো, হাউজজং ও সধ্ব্শাচ্চ আয় সংক্ান্ত 
বযোপাধ্র পরামর্্শ

• কাজ থ�োঁাজা, প্রডিক্ষণ ও ডিক্ষা সংক্ান্ত সহায়তা এবং এগুধ্ল্া 
অজ্শধ্ন বা্যা অরতক্ম করার বযোপাধ্র পরামর্্শ।

• রর্ক্া, প্ররর্ক্ে, স্বেচ্াধ্সবামূল্ক কাজ, এবং করমউরনটি 
রবষয়ক কাধ্জর মা্যযেধ্ম অল্পবয়স্ক বা েরুণতের জন্য সহায়ো 
(বয়স 8 – 26 )।

ফযোরমজল্ সাধ্পাধ্্ট্শর জনযে স্ফান করুনঃ 0131 446 3966
ইয়ং পাস্শন সাধ্পাধ্্ট্শর জনযে স্ফান করুনঃ 07709297449

আপরন আমাধ্্দরধ্ক ইধ্মইল্ করধ্ত পাধ্রন  
equalityproject@children1st.org.uk ঠিকানায়

্দযে থহাে ি্যাডিফে ইকুয়াফেটি প্রতজক্ট হল্ কযোরপ্টাল্ রসটি পা্ট্শনাররর্প কত্ত্শ ক 
পররচাজল্ত একটি অংর্ী্দার রিজতিক প্রধ্জক্ট। এটি স্রাবা্ট্শসন ট্াস্ট, ্দযে নযোর্নাল্ 
ল্্টারর করমউরনটি ফান্ড, স্কটির্ গিন্শধ্মন্ট এবং রসটি অফ এরিনবারা কাউন্সিল্ 

কত্ত্শ ক অর্্শায়ন করা হধ্য়ধ্ে।

এখাধ্ন স্কযোন কধ্র আমাধ্্দর স্ফসবুক স্পধ্জ রিজজ্ট করুন 
বা স্হাল্ ফযোরমজল্ ইকুয়াজল্টি প্রধ্জক্ট সাচ্শ  করুন।

স্ফসবুক স্পধ্জ এই জল্ফধ্ল্্টটির অনুবা্দক্ত ত করপ র্ীঘ্রই 
পাওয়া যাধ্ব।

আিাতের সাতে থ�াগাত�াগ করুন

Capital City Partnership, 165a Leith Walk, Edinburgh EH6 8NR
স্কাম্ানী স্রজজধ্্রের্ন নম্বর 193404

https://www.facebook.com/WholeFamilyEqualityProject/

