
 ر�نماء برا�ئ اپ��نٹس ِشپس 
 
 

؟  اپ��نٹس شپ ک�ا ��
 اپرینڻس شپ ایک بامعاوضہ مالزمت ہے جس کے دوران مالزم سیکھتا ہے اور قیمتی تجربات حاصل کرتا ہے۔

حصہ کسی کالج،   %20مالزمت کے دوران تربیت کے ساتھ ساتھ، اپرینڻس شپ کرنے واال شخص اپنے کام کے اوقات کا کم از کم 
یونیورسڻی یا تربیت فراہم کننده کے ساتھ کالس روم کی بنیاد پر سیکھنے کو مکمل کرنے میں لگاتا ہے، جس کی تکمیل پر قومی 

  سطح پر تسلیم شده قابلیت حاصل ہو جاتی ہے۔

؟   کون درخواست دے سکتا ��
 ے اپرینڻس شپ ایک بہترین بامعاوضہ کام کرنے کا موقع ہے: کے درج ذیل لوگوں کے لی سال یا اس سے زیاده عمر 16انگلینڈ میں 

  جو اپنے کیریئر کے اوائل میں ہوں •
  جو اپنی موجوده مالزمت میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہوں •
 جو کیریئر میں تبدیلی کی تالش میں ہوں •
 جو کل وقتی تعلیم میں نہ ہوں  •

 
مںی واضح طور پر بتا�ا  apprenticeship-https://www.gov.uk/apply � حوا� � تمام مالزمتوں  اپ��نٹس شپ تالش کر�ن  

۔ ائط ک�ا �� صنعت، مالزمت � کردار اور اپ��نٹس شپ � سطح � لحاظ �  جاتا �� کہ مشتہر کردە مالزمت � حصول � �ش
۔ مال

گ
ائط مختلف ہوں �  زمت � حصول � �ش

ائط مںی حالیہ تبد�لیوں کا مطلب یہ �� کہ س�کھ�ن مںی دشواری �ا ک� معذوری � حامل لوگ اب   انگ��زی اور ر�ا�ن � کم از کم �ش
ی   2لیول   ط�کہ وە اپین اپ��نٹس شپ � دوران این�ٹ ، ��ش

گ
م�ڈ�ٹ اپ��نٹس شپ حاصل کر�ن � اہل ہوں � � اہل�ت حاصل کر   3لیول ان�ٹ

۔   سکںی
 

؟  اس منی کون � لیول ہو�ت ہنی
 اپرینڻس شپ کے مختلف لیولز قابلیت کے مختلف لیولز کے مساوی ہوتے ہیں۔

 اپرینڻس شپ کسی بھی سطح پر شروع ہو سکتی ہے، لیکن کچھ کی درج ذیل شرائط ہو سکتی ہیں:

  ریاضی  GCSEsسابقہ قابلیت جیسے انگریزی یا  •
  زی یا ریاضی کی اضافی تربیت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اپرنڻیس درست لیول پر ہوانگری •

 
رینڻس شپ کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ اس دوران انہیں اپرینڻس ایسے نوجوانوں کے لیے ایک بہترین آپشن ہے جو ابھی تک اپ  ڻرینی شپس 

 شپ حاصل کرنے اور کام کی تیاری کے لیے درکار متعلقہ مہارت اور تجربہ حاصل کرنے کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ 

 اپرینڻس شپ کے لیول کے لحاظ سے قابلیت کی درج ذیل سطحوں میں سے ایک حاصل کی جائے گی:

 نام
 

 مساوی تعل�� درجہ  لیول

م�ڈ�ٹ   A*-Cای 9 - 4پاس شده، بمطابق GCSE 5 2 ان�ٹ
ن�شنل بکلور�ٹ  3لیول پاس/لیول   A 2 3 ا�ڈوا�سڈ  ڈپلومہ/ان�ٹ

 فأونڈ�شن ڈ�ری لیول اور ز�ادە  7اور  6، 5، 4 ہائر 
ز ڈ�ری  7اور  6 ڈ�ری  ب�چلرز �ا ماس�ٹ

 
 
 

https://www.gov.uk/apply-apprenticeship
https://www.apprenticeships.gov.uk/influencers/alternatives-to-apprenticeships
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  اپرینڻس ِشپ کا معاوضہ
   واال شخص کیا کماتا ہے اس بات کا انحصار صنعت، مقام اور اپرینڻس شپ کی سطح پر ہوگا جسے وه منتخب کرتے ہیں۔اپرینڻس کرنے 

حاصل کرنے کا   اپرینڻس ریٹ سال کے درمیان ہو یا اپرنڻس شپ کے پہلے سال میں ہوں، تو اپرینڻس شپ کرنے واال شخص   18اور  16اگر عمر  
  حقدار ہوتا ہے۔ 

قومی  سال یا اس سے زیاده ہو اور اس نے اپرینڻس شپ کا پہال سال مکمل کر لیا ہو، تو وه   19اگر اپرینڻس شپ کرنے والے شخص کی عمر 
  حاصل کرنے کا حقدار ہو گا۔ سطح کا کم از کم معاوضہ 

م ہے جو ایک اپرینڻس شپ کرنے واال شخص کما سکتا ہے؛ بہت سے آجر اپنے اپرینڻس کو مسابقتی تنخواه بھی پیش یہ کم از ک
  کرتے ہیں۔

اپرینڻس شپ کے لیے کوئی بھی سڻوڈینٹ لون یا ڻیوشن فیس نہیں ہوتی کیونکہ اس کی مالی اعانت حکومت اور آجر کی طرف سے 
 ہوتی ہے۔ 

و اپنے روزمره کے اخراجات مثالً دوپہر کا کھانا اور سفر کے اخراجات بھی پورے کرنے ہوتے اپرینڻس شپ کرنے والے شخص ک
 ہیں، تاہم بہت سے آجر اس میں مدد کے لیے معقول تنخواه پیش کرتے ہیں۔ 

ل سال ہو اور وه نگہداشت سے نکل گیا ہو، تو وه اپرینڻس شپ کے پہلے سا 24سے  16اگر اپرینڻس کرنے والے شخص کی عمر 
  برسری کی رقم بھی وصول کرے گا۔ 1,000میں مدد کے لیے £

 اپ��نٹس شپ � فوائد
اپرینڻس شپس ہر اس شخص کے لیے ایک دلکش بامعاوضہ آپشن ہے جو تجربہ حاصل کرنا، اعلٰی مہارت حاصل کرنا یا اپنا کیریئر 

   دوران اجرت حاصل کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔بدلنا چاہتا ہے کیونکہ اس میں کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کے 

 اپرینڻس شپ مکمل کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں درج ذیل شامل ہیں:

   تجربہ اور مہارت کا فروغ •
 قومی سطح پر تسلیم شده قابلیت کا حصول (بغیر ڻیوشن فیس کے)  •
 مالزمین کے فوائد اور اجرت کا حصول  •
  سیکھنے کا موقعصنعت کے پیشہ ور افراد سے  •

 
 اپ��نٹس شپ کی� تالش � جا�ئ 

 
ہزاروں آجر اپرینڻس شپ کی پیشکش کرتے ہیں، بڑی کارپوریشنوں سے لے کر چھوڻے کاروباروں تک اور یہ یقینی بنانے کے لیے 

  کیریئر کے تمام اختیارات پر غور کرنا ضروری ہے کہ اپرینڻس شپ کرنے کا فیصلہ باخبر ره کر کیا جائے۔

  ں، ی ہ  ی') پر مل سکت ںی ’ ('اپرنڻس شپ تالش کرFind an apprenticeshipگورنمنٹ سروس ‘ اںی تمام منظور شده آسام ی شپ ک نڻسی راپ 
https://www.findapprenticeship.service.gov.uk/apprenticeshipsearch ۔  

  ، آپ اپنی دلچسپی کے شعبے اور مطلوبہ مقام کے مواقع سے آگاه ہونے کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں۔رایک اکاؤنٹ بنا ک

 مختلف شعبوں میں کس قسم کی اپرنڻس شپس دستیاب ہیں۔ براؤز کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اس ویب سائٹ کو یہ 

  ۔ www.apprenticeships.gov.ukمزید معلومات اور معاونت ہماری ویب سائٹ پر دستیاب ہے:  

 
 

https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.findapprenticeship.service.gov.uk/apprenticeshipsearch
https://www.apprenticeships.gov.uk/apprentices/create-account
https://www.apprenticeships.gov.uk/apprentices/create-account
https://www.apprenticeships.gov.uk/apprentices/create-account
https://www.apprenticeships.gov.uk/apprentices/browse-by-interests
https://www.apprenticeships.gov.uk/apprentices/browse-by-interests
https://www.apprenticeships.gov.uk/apprentices/browse-by-interests
http://www.apprenticeships.gov.uk/


 ر�نماء برا�ئ اپ��نٹس ِشپس 
 
 

 درخواست کی� دی جا�ئ 
' ایک اپرینڻس شپ تالش کریںہیں اور موجوده آسامیوں کو دیکھنے کے لیے 'منتخب کرنے کے لیے سینکڑوں اپرینڻس شپس موجود  

شعبوں اور سروس کا استعمال خالی آسامیوں کو محفوظ کرنے اور ان کے لیے درخواست دینے اور مخصوص  بہترین ذریعہ ہے۔
  مقامات پر نئی آسامیوں کے لیے الرٹ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔

کچھ آجر اپنی ویب سائٹ پر اپرینڻس شپ کی آسامیوں کا اشتہار بھی دیتے ہیں اور آپ ان کے لیے براه راست درخواست دے سکتے  
  ہیں۔

تیار  CVپر    نیشنل کیرئیر سروس جمع کرانے کے لیے کہتے ہیں۔ CV آجر عام طور پر درخواست دہندگان سے ایک کّور لیڻر اور
 لکھنے کے طریقے کے بارے میں کافی مفید معلومات موجود ہے۔ کّور لیڻراور  کرنے

خواست دینا کافی مفید ثابت ہوتا ہے،  ایسے افراد جو اب بھی اپنے اختیارات پر غور کر رہے ہوں، ان کے لیے اپرینڻس شپ کے لیے در
  کیونکہ وه یونیورسڻی میں داخلہ کے دوران بھی یہ کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے وقت مل سکتا ہے۔

ع کے لیے  یہ مشوره دیا جاتا ہے کہ درخواست دہندگان اپنی کامیابی کے امکانات کو بڑھانے کے لیے ایک سے زیاده اپرینڻس شپ مواق 
  درخواست دیں۔

اپرینڻس شپس کے لیے   اگر درخواست کامیاب ہو جاتی ہے، تو درخواست دہنده کو آجر کے ساتھ انڻرویو کے لیے مدعو کیا جائے گا۔
یہ  انڻرویو اکثر کسی دوسری مالزمت کے انڻرویوز سے ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں، لیکن مختلف آجروں کا طریقہ کار مختلف ہو گا۔

ی ہے کہ درخواست دہنده اپنی انڻرویو کی تکنیک پر عمل کرے اور اپنی کامیابی کے امکانات کو بڑھانے کے لیے پوری طرح ضرور
:an-for-www.apprenticeships.gov.uk/influencers/applying//https-معلومات اور معاونت یہاں دستیاب ہے:  تیار ہو۔

. apprenticeship 

؟  غ�ی مالزمیت ت���ت ک�ا ��
% 'آف دی جاب' پر خرچ 20انگلینڈ میں، اپرینڻس شپ کرنے والوں کے لیے یہ ایک قانونی تقاضا ہے کہ وه اپنے بامعاوضہ وقت کا 

اپنی اپرنڻس شپ مکمل کرنے کے لیے درکار مہارت حاصل کرنے میں مدد دینے کے  اس میں اپرینڻس شپ کرنے والے کو  کریں۔
  لیے ضروری تربیت شامل ہے۔ 

  غیر مالزمتی تربیت مضامین کے ماہرین کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے اور اس میں درج ذیل شامل ہو سکتے ہیں:

  کھنا)تدریسی تھیوری (مثالً کالس روم کے اسباق، لیکچرز اور آن الئن سی •
  عملی تربیت (مثالً شیڈوئنگ، رہنمائی، صنعت کے دورے) •
  سیکھنے میں مدد اور اسائنمنڻس لکھنے کا وقت •

 
کچھ آجر اپنے دفتر یا شعبے کے اندر تربیت فراہم کریں گے، جبکہ بعض انہیں  تربیت کام کے ماحول میں یا باہر بھی ہو سکتی ہے۔

  کالجوں، یونیورسڻیوں اور تربیت فراہم کنندگان کے ساتھ مل کر بھی کام کر سکتے ہیں۔تربیت فراہم کرنے کے لیے 

یہ ایک لچکدار  % حصہ کے برابر ہونا چاہیے۔20تربیت کو اپرینڻس شپ کی مدت کے لیے مجموعی طور پر طے شده گھنڻوں کے 
 ایک بار، یا بالک ریلیز کے طور پر۔ طریقے سے فراہم کی جا سکتی ہے مثالً ہر دن کے حصے کے طور پر، ہفتے میں 

  آجر اور تربیت فراہم کرنے والے ایک موزوں ترین ماڈل کا فیصلہ کریں گے۔

 اپ��نٹس شپ کر�ف واال ا�ک شخص �ف ہفتہ کت�ف گھن�ٹ کام کر� گا؟
، جس مںی آپ � ح  30ہر اپ��نٹس شپ � کم از کم مدت ہف�ت مںی  اصل � جا�ن وا� کوئئ ب�  گھن�ٹ �ا اس � ز�ادە ب� ہو سکیت ��

۔  غ�ی مالزمیت ت���ت ب� شامل ��
۔ مثال � طور پر، د�کھ بھال � ذمہ دار�وں � حامل افراد �ا ک� معذوری � حامل لوگ  تاہم، یہ ہر حالت مںی ال�و نہںی ہوتا ��

۔ ک� کو پورا کر�ن � ل�ی اپ��نٹس شپ � مدت مںی  جہاں ا�� صورت حال ہو، اس   ہفتہ وار گھنڻوں لو کم کر � ب� کام کر سک�ت ہںی
۔ 

گ
 توسیع � جا�ئ �

https://www.findapprenticeship.service.gov.uk/apprenticeshipsearch
https://nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice#getting-a-job
https://nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice#getting-a-job
https://nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice#getting-a-job
https://nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice/cv-sections
https://nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice/cv-sections
https://nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice/cv-sections
https://nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice/covering-letter
https://www.apprenticeships.gov.uk/influencers/applying-for-an-apprenticeship
https://www.apprenticeships.gov.uk/influencers/applying-for-an-apprenticeship
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۔20غ�ی مالزمیت ت���ت پر خ�چ ہو�ن واال وقت کم از کم   % ہونا چاہ�ی اور ا� کام � اوقات � ح� � طور پر شامل ک�ا جانا چاہ�ی
۔ آجر کو انگ��زی اور ر�ا�ن � عالوە اپ�ن کام � معمول � اوقات � دوران   اپ��نٹس شپ مکمل کر�ن � ل�ی وقت دینا چاہ�ی


	اپرینٹس شِپ کا معاوضہ  اپرینٹس کرنے والا شخص کیا کماتا ہے اس بات کا انحصار صنعت، مقام اور اپرینٹس شپ کی سطح پر ہوگا جسے وہ منتخب کرتے ہیں۔

