ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮائے واﻟﺪﻳﻦ
ﺁپ ﮐﺎ ﺑﯽٹا ﻳﺎ ﺑﯽٹی ﻳﻮﻧﻴﻮرسٹی ﺁف ووسٹر ﻣﯽں اﻳﮏ ﺑﺎﻋﺰت ﺑﺮﻃﺎﻧﻮی
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ /ﮔﯽ ،ﺟﺲ ﮐﺎ دﻧﻴﺎ بهر ﻣﯽں اﺣﱰام ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻗﺪﻳﻢ اور ﺗﺎرﻳﺨﯽ شﮦر ووسٹر رﮦنے کے ﻟﺊے اﻳﮏ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ؛ ﺟﻮ
ﺑﺮادری ﮐﺎ اﺣﺴﺎس ﭘﻴﺪا ﮐﺮنے کے ﻟﺊے چهوٹا ﺳﺎ اور وﮦاں رﮦ ﮐﺮ بﮦت
ﮐﭻه ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ﮐﺎﻓﯽ بڑا ﮨﮯ۔
واﻟﺪﻳﻦ ﮐﯽ ﺣﻴﺜﻴﺖ سے ﻓﻄﺮی ﻃﻮر ﭘﺮ ﺁپ اﭘﻦے ﺑﭻے ﮐﯽ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﯽں
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮦیں گے۔ ﺁپ یﮦ ﻳﻘﻴﻨﯽ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﭼﺎﮦیں گے کﮦ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﮑﯽ
ﺗﻌﻠﻴﻢ کے دوران وﮦ ﳏﻔﻮظ ،ﺳﻼﻣﺖ اور ﺧﻮش رﮦیں۔
اس سے زﻳﺎدﮦ ﺁپ یﮦ ﭼﺎﮦیں گے کﮦ وﮦ اﭘﻦے ﻟﺊے اﻳﺴﯽ اﮦﻟﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ رﮨﮯ
ﮦوں ﺟﺲ ﮐﻮ وﮦ دﻧﻴﺎ ﻣﯽں جﮦاں بهی ﮦوں ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯽں اﭘﻦے ذراﺋﻊ ﻣﻌﺎش
اورﻋﻈﻴﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت کے ﻟﺊے ﭨﻪوس ﺑﻨﻴﺎد کے ﻃﻮر ﭘﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦوں۔
ﻳﻮﻧﻴﻮرسٹی ﺁف ووسٹر ﻣﯽں ﮦم اﭘﻨﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﺑﺮادری کے
ﻟﺊے یﮦ ﺳﺐ ﮐﭻه ،ﻧﻴﺰ زﺑﺮدﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اور ﭘﺮ ﺗﭙﺎک ﺧﻴﺮ ﻣﻘﺪم ﭘﻴﺶ ﮐﺮتے
ﮦیں۔
ﻣﺘﺤﺪﮦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽں ﺗﻌﻠﻴﻢ ﮐﻴﻮں ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ ﺟﺎئے؟
ﻳﻮکے ﻣﯽں ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے سے نﮦ ﺻﺮف ﺁپ کے ﺑﭻے ﮐﯽ اﻧﮕﺮﻳﺰی بﮦﺗﺮ
ﮦوﮔﯽ؛ ﺑﻠﮏﮦ اس سے ان ﮐﯽ ﻋﺎﳌﯽ ﮐﻴﺮﻳﺮ )ذرﻳﻊۀ ﻣﻌﺎش( ﮐﯽ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﯽں
اﺿﺎفﮦ ﮦوﮔﺎ ،اور انﮦیں بﮦﺗﺮﻳﻦ ﺗﺪرﻳﺲ اور وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﮦوﻧﺎ ﻳﻘﻴﻨﯽ ﮦو
ﺟﺎئے ﮔﺎ اور انﮦیں اﻳﮏ ﺷﺎﻧﺪار ﲡﺮبﮦ ﺣﺎﺻﻞ ﮦوﮔﺎ ﺟﺲے وﮦ زﻧﺪﮔﯽ بهر
ﻳﺎد رکهیں گے۔
ﺑﺮﻃﺎﻧﻮی ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﯽں ﺳﺮﻣﺎیﮦ ﻟﮕﺎﻧﺎ اﭘﻦے ﺑﭻے کے ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯽں ﺳﺮﻣﺎیﮦ
ﮐﺎری ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ۔ ﻳﻮﻧﻴﻮرسٹی ﺁف ووسٹر ﻣﯽں راﺳﺖے کے ﮦر ﻗﺪم ﭘﺮ ﮦم ان
ﮐﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﺮیں گے۔
ﻳﻮﻧﻴﻮرسٹی ﺁف ووسٹر ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻴﻮں ﮐﻴﺎ ﺟﺎئے؟
ووسٹر ﻣﯽں اﻳﮏ رواﻳﺘﯽ ﺑﺮﻃﺎﻧﻮی ﻳﻮﻧﻴﻮرسٹی کے ﲤﺎم ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﮦیں۔
ﻋﻤﺪﮦ اﮦﻟﻴﺖ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮنے کے ﺿﻤﻦ ﻣﯽں ﻳﻮﻧﻴﻮرسٹی ﮐﯽ اﭘﻨﯽ اﻳﮏ ﻃﻮﻳﻞ
ﺗﺎرﻳﺦ ﮨﮯ۔ ﮦم نے ﺗﻌﻠﻴﻢ ،ﲢﻘﻴﻖ اور ﺟﺪﻳﺪ رﮦاﺋﺶ کے ﻟﺊے دﺳﺘﻴﺎب ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﺮﻳﻦ ٹﻳﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯽ ﻣﯽں ﺳﺮﻣﺎیﮦ ﮐﺎری ﮨﮯ ،اور رﮦنے اور پڑهنے کے ﻟﺊے
اﻳﮏ ﳏﻔﻮظ اور ﭘﺮ ﻟﻄﻒ ﻣﻘﺎم ﭘﻴﺶ ﮐﺮتے ﮦیں۔
ﮦﻣﯽں اﭘﻦے ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﻣﺎﺣﻮل ﭘﺮ ﻓﺨﺮ ﮨﮯ۔ ﭼﺎﮨﮯ یﮦ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﺎ ﻣﺸﻴﺮ ﮦو ،ﮦﻣﺎرے ﻋﻤﻞۀ ﺗﺪرﻳﺲ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ رﮐﻦ ﮦو ﻳﺎ ﺻﺮف اﻳﮏ ﺳﺎتهی
ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ،ﺁپ کے ﺑﭻے ﮐﻮ درﮐﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ مﮦﻳﺎ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ﮦﻣﻴﺶﮦ
ﮐﻮﺋﯽ نﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﮦوﮔﺎ۔
اﮔﺮ ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭻﮦ ووسٹر ﻣﯽں ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮے ﮔﺎ ،ﺗﻮ
ﮦم ﺣﺘﯽ اﳌﻘﺪور ﺳﺐ ﮐﭻه ﮐﺮیں گے ﺗﺎکﮦ یﮦ ﻳﻘﻴﻨﯽ ﺑﻨﺎ ﺳﮑﯽں کﮦ وﮦ یﮦاں ﭘﺮ
اﭘﻦے ﻗﻴﺎم سے زﻳﺎدﮦ سے زﻳﺎدﮦ ﻓﺎﺋﺪﮦ اﭨﻪا ﺳﮑﯽں اور اﻳﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺨﺮ
ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ اﮦﻟﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﯽں۔
ﮐﻴﻤﭙﺲ ﻣﯽں ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎر ﮐﯽ رﮦاﺋﺶ

ﮦﻣﺎری ﻋﻤﺪﮦ اور ﳏﻔﻮظ رﮦاﺋﺶ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﻳﻘﻴﻨﯽ ﺑﻨﺎئے ﮔﯽ کﮦ اس ﺗﺎرﻳﺨﯽ
شﮦر ﻣﯽں ﺁپ کے ﺑﯽﭨﮯ ﻳﺎ ﺑﯽٹی ﮐﺎ ﻗﻴﺎم ﳏﻔﻮظ اور ﺁرام دﮦ ﮦو۔
ﻳﻮﻧﻴﻮرسٹی ﮐﯽ رﮦاﺋﺶ کے ﺟﺪﻳﺪ اور ﺑﺎﻣﻘﺼﺪ ﻃﻮر
ﻣﯽں  1000سے زاﺋﺪ ﺳﻨﮕﻞ اسﭨﮉی ﺑﯽڈ روم ﮦیں۔ ﮐﺌﯽ
ﺧﺎنے ﮦیں اور کهانے ﭘﻴﻦے ﮐﯽ ذاﺗﯽ سﮦوﻟﺘﯽں ﺳﺐ
ﺑﺮائے ﻃﻠﺐﮦ رﮦﳕﺎﺋﯽ اور ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮتے ﮦیں
ﮐﻴﻤﭙﺲ ﻣﯽں  24گهنﭨﮯ ﻣﻮﺟﻮد رﮦﺗﯽ ﮨﮯ۔

ﭘﺮ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﺪﮦ ﮦاﻟﻮں
ﮐﻤﺮوں ﻣﯽں ﻣﻠﺤﻖ ﻏﺴﻞ
ﻣﯽں ﮦیں۔ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ
اور ﺳﻴﮑﻮرٹی ٹﻳﻢ

اﻳﮏ ﳏﻔﻮظ اور ﺧﻴﺮ ﻣﻘﺪم ﮐﺮنے واﻻ شﮦر
ووسٹر درﻳﺎ کے ﮐﻨﺎرے ﺁﺑﺎد اﻳﮏ ﺧﻮﺑﺼﻮرت شﮦر ﮨﮯ ﺟﻮ اﻳﮏ ﺧﻮﺷﺤﺎل شﮦری
ﻣﺮﮐﺰ کے ﻓﻮاﺋﺪ اور رواﻳﺘﯽ اﻧﮕﺮﻳﺰی ﻗﺼﺐے ﮐﯽ ﺟﺎذﺑﻴﺖ ﮐﻮ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪ
دیﮦی ﻣﻀﺎﻓﺎت کے ﺳﺎته ﻣﻼﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﭘﺖهروں سے ﺑﻨﯽ ﮦوﺋﯽ ﮔﻠﻴﻮں اور ﺧﻮﺑﺼﻮرت ٹﻳﻮڈر ﻋﻤﺎرات کے ﺣﺎﻣﻞ شﮦر
کے درﻣﻴﺎن  900ﺳﺎلﮦ ﻗﺪﻳﻢ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺳﺮ اﭨﻪائے کهﮍا ﮨﮯ۔ شﮦر کے ﮐﺌﯽ
رﻳﺴﺘﻮران ،دﮐﺎﻧﯽں ،اور ﮐﺮﻳﺎنﮦ اسٹور ﮐﻴﻤﭙﺲ سے ﭘﻴﺪل ﻓﺎﺻﻞے ﭘﺮ ﮦیں،
ﺗﺎکﮦ ﻃﻠﺐﮦ کے ﻟﺊے ﮐﺴﯽ ﮐﺎر کے ﺑﻐﻴﺮ وﮦاں ﺟﺎنے ﻣﯽں ﺁﺳﺎﻧﯽ ﮦو۔
ووسٹر ﻳﻮ کے کے وﺳﻂ ﻣﯽں اور ﻟﻨﺪن اور ﺑﺮﻣﻨﮓهم ﺟﻴﺲے بڑے شﮦروں اور
ان کے اﺋﺮ ﭘﻮرٹوں سے ﭼﻨﺪ گهنٹوں کے ﻓﺎﺻﻞے ﭘﺮ واﻗﻊ ﮨﮯ ،ﺗﺎکﮦ ﺁپ
کے ﺑﭻے ﮐﻮ ﻳﻮ کے کے اﻧﺪر ﺳﻔﺮ ﮐﺮنے ﮐﺎ واﻓﺮ ﻣﻮﻗﻊ اور گهر واﭘﺴﯽ
کے ﻟﺊے اﻳﮏ ﺁﺳﺎن راﺳﺖﮦ دﺳﺘﻴﺎب ﮦو۔
ﺁپ کے ﺑﯽﭨﮯ ﻳﺎ ﺑﯽٹی کے ﭘﺎس یﮦاں ﻳﻮکے ﻣﯽں ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے کے
ﺑﻌﺪ اﭘﻨﯽ واﭘﺴﯽ ﭘﺮ ﺁپ ﮐﻮ ﺑﺘﺎنے کے ﻟﺊے ﮐﺎﻓﯽ داﺳﺘﺎﻧﯽں ﮦوں ﮔﯽ۔
ﮦم اﭘﻨﯽ ﻳﻮﻧﻴﻮرسٹی ﻣﯽں ﺁپ کے ﺑﭻے ﮐﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻘﺪم ﮐﺮنے کے ﻣﺘﻤﻨﯽ ﮦیں،
اور ان ﮐﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﺮنے ﭘﺮ ﺁپ کے ﻣﺸﮑﻮر ﮦیں۔

ﮐﻠﻴﺪی ﺣﻘﺎﺋﻖ
•

ﮦم اﭘﻦے ﻃﻠﺐﮦ ﮐﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﺮتے ﮦیں – ﮦﻣﺎرا ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ،
ِﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪد ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ﻣﻮﺟﻮد ﮦیں
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮائے ﻃﻠﺐﮦ اور ﻟ

•

ﻳﻮکے ﮐﺜﻴﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﯽ ﮨﮯ – ﻋﺒﺎدت ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ﮐﺌﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮦیں
اور اﻳﮏ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﺑﺮادری ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ

•

ووسٹر ﻣﯽں ﺟﺮم ﮐﻢ ﮦوتے ﮦیں

•

راﺑﻂے ﻣﯽں رﮦﻧﺎ ﺁﺳﺎن ﮨﮯ – ﺁپ کے ﺑﭻے کے ﭘﺎس ﮐﻤﺮے ﻣﯽں ای
ﻣﻴﻞ ،ڈاک ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ٹﻳﻠﻴﻔﻮن اور اﻳﮏ اﻋﻠﯽ
ٹراﻧﺴﭙﻮرٹ ﻧﯽٹ ورک ﮐﯽ سﮦوﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮦوﮔﯽ

•

اﭘﺎن-اﻳﻮن ﺟﻴﺲے
ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻨﺪن اور ﻗﺮﻳﺒﯽ اسٹریٹﻓﻮرڈُ-
ﻣﻘﺎﻣﺎت کے ﻟﺊے ﮐﺌﯽ ﺛﻘﺎﻓﺘﯽ دوروں ﮐﺎ اﮦﲤﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔

