
ہم ایڈنبرہ میں رہنے والے نسلی طور پر متنوع کمیونٹیز کے 

خاندانوں کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔.

Whole Family
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We work together for families from ethnically
diverse communities living in Edinburgh.
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 ہول فیملی ایکوالٹی
 پراجیکٹ )پورے خاندان کے
)لیے مساوات کا منصوبہ



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

ہم مندرجہ ذیل کی پیشکش کرتے ہیں:

خاندانی زندگی کی مشکالت کے لیے معاونت )سپورٹ(؛ اس میں   •
خاندان کی فالح و بہبود کو برقرار رکھنے کے لیے کئی قسم کی عملی 

مدد، مشورہ اور رہنمائی شامل ہیں۔

بینیفٹس کے معاملے میں معاونت، رہائش اور آمدنی کو زیادہ سے   •
زیادہ کرنے کے بارے میں مشورہ۔

کام،ٹریننگ یا تعلیم کی تالش اور ان کے راستے میں رکاوٹوں کو دور   •
کرنے میں مدد۔

نوعمر افراد کے لیے معاونت )8 - 26 سال کی عمر(، تعلیم، ٹریننگ،   •
رضاکارانہ کام، اور کمیونٹی کے کام کے ذریعے ان کے لیے مواقع کو بڑھانا۔

فیملی سپورٹ کے لیے فون: 3966 446 0131

نوعمر افراد کے لیے معاونت کے لیے فون: 07709297449

آپ ہمیں equalityproject@children1st.org.uk پر ای میل کر سکتے ہیں۔

ہول فیملی ایکوالٹی پراجیکٹ کیپیٹل سٹی پارٹنرشپ کی قیادت میں ایک شراکتی 

منصوبہ ہے۔ اس کی مالی معاونت رابرٹسن ٹرسٹ، نیشنل الٹری کمیونٹی فنڈ، 

سکاٹش حکومت اور سٹی آف ایڈنبرہ کونسل کے مہربانہ تعاون سے کی جاتی ہے۔

یہاں سکین کرکے ہمارا فیس بک پیج دیکھیں یا ہول فیملی 

ایکوالٹی پراجیکٹ تالش کریں۔

اس کتابچے کی ترجمہ شدہ کاپیاں جلد ہی فیس بک پیج پر 

دستیاب ہوں گی۔

ہم سے رابطہ کریں

Capital City Partnership, 165a Leith Walk, Edinburgh EH6 8NR
کمپنی کا رجسٹریشن نمبر 193404
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