
 
 
 

 اپرینڻسشپ اختصار میں
 

 ے.  ہترین راستھ ہکا ایک ب – 'دوران تعلیم کمائی' – وں کے حصولمہارتاپرینڻسشنس جوانوں کیلئے کام کے دوران 
 

 ے. ہیں ہاب ایسا بلکل نوا کرتا تھا، مگر ہروایتي شعبوں تک محدود  ہی
 

ارتوں کی خال کو ہکی طلب کی مطابق مے اور صنعت ہم کرتی ہسکاڻش سپانسرشپس کو حکومت سکاڻلنڈ مدد فرا
 ے. ہپیدا کیا جاتا  ہے اور تعلیم اور اجروں کے درمیان مظبوط تر رابطہپر کیا جاتا 

 
اں ہے جہے جن میں سے زیاده تر کا تعلق ان سیکڻروں سے ہی ہناقابل یقین متنوع کاموں کی پیشکش کی جار

 یں. ہے. آجر ایسی متنوع افرادی قوت کے فائیدوں کو تسلیم کرتے ہر افراد کی حقیقی قلت ہمناسب طورپر ما
 

م ہسکاڻش اپرینڻسشپس نوجوانوں کو کام پر مبنی سیکھنے کی تالش سے متعلق ایسے لچکداراورعملی مواقع فرا
اه کا برمحنت کی دنیا یں ہی ساتھـ انہیں، او ساتھـ ہشات کے مطابق ہداف او خواہے جو ان کی ضروریات، اہکرتی 
 ے. ہم کیا جاتا ہفرا ہتجرب راست

 
ے یا پھر وه نوجوان جو سکول ہاب بھی سکول میں ے جو ہوسکتی ہاپرینڻسشب ایک ایسے نوجوان کیلئے 

 وں. ہے ہچھوڑنے کے بعد اپنے اختیارات پر غور کرر
 

او روشن مستقبل  ہآپ کو درست راست ہے تاکہاپرینڻسشپس سے متعلق تمام ضروری چیزیں آپ کو بتاسکتی گائیڈ  ہی
 . مل سکےکے انتخاب میں مدد 

 
 یں: ہتین اقسام 
نڈیشن   ےہوتی ہیکجا  اور تربیت تعلیمسکول مضامین کیساتھـ میں  اپرینڻسشپسفاوٴ

 ےہوتا ہیکجا  کام ہتربیت کیساتھـ قابل معاوضمیں  اپرینڻسشپسماڈرن 
 ےہوتا ہیکجا  کام ہمعاوضماسڻر لیول تک تعلیم کیساتھـ قابل میں  اپرینڻسشپسریجویٹ گ

  
یں اپنی پسند کی ہم کیا جائے جو انہارتیں او علم فراہنوجوانوں کو وه م ہکے: ہی ہتینوں اقسام کا مقصد ایک 

اپرینڻسشپس میں صنعت سے تسلیم شده کوالیفیکیشنز کا حصول و. ہکیلئے درکار صنعت میں کٻرئر کی نشونما 
ترین اور اچھی تنخواه والے کیرئر تک رسائی پاسکتے ہتربیت، اور ب ہپیشرفتائی یا پھر وه مزید پڑھے. ہوتا ہ
 یں. ہ

 
 آغاز کرنا

apprenticeships.scot ے ہنما نکات، ویڈیوز او کیس سڻڈیز سے بھرا پڑا ہر ےویبسائٹ ان نوجوانوں ک
رست بھی ہکی تازه فایریا میں دستیاب کاموں ے. اس میں آپکے ہاختیار کیا  ہاپرینڻسشپس کا راستوں نے ہجن

 ے. ہموجود 
 

My World of Work  اپکی صالحیتوں اور شوق کا  ہے. یہ ہھا ذریعچدوسرا اآغاز سے متعلق ویبسائٹ
سی وی لکھنے، درخواست فارم بھرنے  ہے. یہکرنے کی وضاحت کرتا  ہسکول کے مضامین کے ساتھـ موازن

 ے. ہم کرتا ہاو انڻرویو کیلئے تیاری سے متعلق بھی رنمائی فرا
  



نڈیشن   )Foundation Apprenticeships( اپرینڻسشپسفاوٴ
 سیکنڈری سکول کے شاگردوں کیلئے کام پر مبنی کوالیفیکیشن

ائر ہجو عمومی طور پر سال پنجم سے آغاز کرکے  ےہفاونڈیشن اپرینڻسشپس ان طالب علموں کیلئے ڈیزاین کیا گیا 
کلیدی نشونما کے شعبوں میں تجربے اور صنعت کی جانب  نوجوانوں کیلئے ہاور ی ،یںہاینڈ نیشنل کیلئے پڑھتے 

 ے. ہ ہمثالی رست سے تسلیم شده کوالیفیکشن کے حصول کا

سکاڻش واڻر، این ایچ ایس او مقامی اتھارڻیز کے بشمول سکاڻلنڈ کی بعض سب سے بڑی تنظیمیں اس میں شامل 
 یں. ہ

ان کیلئے  ہایا ی ہوه کیرئر بنانے کی کوشش کرلیں اور دیکھـ لیں ک ہیں تاکہنوجوانوں کیلئے غظیم راستے  ہی
 ے. ہدرست 

اور آجر کیساتھـ گزارتا فتے کا کچھـ وقت کالج (یا سیکھنے کا موقع دینے والے کیساتھـ) میں ہشاگرد سکول کے 
  SCQF Levelیفیکیشن ی ساتھـ صتعتی طور پر تسلیم شده کوالہحاصل کرلے اور ساتھـ  ہعملی کام کا تجرب ہے تاکہ

 ے. ہائر درجے کے سیکھنے کے برابر ہجوکھ  –کا حصول  6

 یں. ہان کی تکمیل میں عمومی طور پر دو سال تک وقت لگ جاتے 

 ے؟ ہکس طرح کام کرتا  ہی

 دوسرے مضامین ہے وه شاگرد کے کالس کے ڻائم ڻیبل میں ان کے زیر مطالعہر جو وقت گزرجاتا ہسکول سے با
یں جو کھ ایک مقامی ہوتے ہر ہپ ہفتے میں دو سہعموماً  ہوقت، جوک ہر گزرنے واال یہبا. کیا جائے گا میں شمار

ے ہم کرتا ہموقع فرا ہیں یہے، انہم کرنے والے کیساتھـ) اور آجر کیساتھـ گزر جاتا ہکالج (یا سیکھنے کا موقع فرا
میں عملی  ہوابط کو ترقی دے دیں اور کام کی جگارتیں سیکھـ لیں، مفید صنعتی رہاپنے پسندیده فیلڈ میں م ہک

 تجربے کا آغاز کرلیں. 

وں نے ایک صنعتی طور پر تسلیم ہے تو پھر بھی انہیں ہان کیلئے درست کیرئر ن ہی ہو کہاگر اس پیمانے سے لگتا 
 –وگی ہارتیں حاصل کی ہوگا اور وقت کی پابندی، مسائل کا حل او ڻیم ورک جیسی مہشده کوالیفیکیشن حاصل کیا 

 یں. ہیں جو ان کے لئے کام کرتے ہتے ہتمام آجر ان لوگوں میں دیکھنا چا ہجو ک

 ے؟ ہادائگی کون کرتا 

 یں کرنی پڑتی. ہشاگردوں یا ان کے فیملی والوں کو کوئی قیمت ادا ن

 ے؟ ہاں تک جاسکتی ہفاونڈیشن اپرینڻسشپ ک

وجاتا ہصنعتی طور پر تسلیم شده کوالیفیکیشن اور لمبے عملی تجربے سے لیس  ارتوں،ہنئی مجب اایک نوجوان 
 وں گی. ہیں میسر ہترین راہاسے فاونڈیشن اپرینڻسشپ مکمل کرنے کی ب هے، تو وہ

و جو فاونڈیشن اپرینڻسشپ ہی ہیں، اگر ان کا مضمون وہسکتے لے  ہداخلی ہجلد وه ماڈرن اپرینڻسشپ میں  •
جو وگا، ہحاصل کیا  ہمضمون سیکھنے کا تجرب لے سےہپ وں نےہو تو انہمیں تھے. اگر مضمون مختلف 

 یں. ہے جو ماڈرن اپرینڻسیز (شاگردوں) کو بھرتی کرتے ہان آجروں کو اچھا لگتا  ہک
سکاڻش جامعات اور کالجیز فاونڈیشن یں: ہوه پڑھائی میں  ڈگری اور ڈپلومھ تک رسائی حاصل کرسکتے  •

 یں. ہکے برابر سمجھتے  Higherائر ہاپرینڻسشپس کو 
یں، جسمیں وه آجر کیلیئے کام کرنے کیساتھـ کیساتھـ ڈگری ہوه گریجویٹ اپرینڻسشپ بھی شروع کرسکتے  •

 یں. ہکیلیئے پڑھائی بھی کرتے 
ارتیں ان کی سی ہکام کیلئے تیاری اور نئی م، ہان کا عملی تجربیں: ہوسکتے ہوه جاب مارکیٹ میں داخل  •

 م دے گی. ہیں ترجیح فراہکو ممتاز بنا دے گی اور دوسرے امیدواروں کے مقابلے میں ان CVوی 

 



 ے: ہے جن کا تعلق ترقی کے سیکڻروں سے ہفاونڈیشن اپرینڻسشپس کئی ایسے مضامین میں دستیاب 

o ارتیںہکاروباری م 
o سول انجنئرنگ 
o  ڈیجیڻل ڈیڻاتخلیقی اور 
o انجنئرنگ 
o مالیاتی خدمات 
o ارڈوئر اور سسڻم سپورٹہ 
o سائنسي ڻیکنالوجیز 
o سماجی خدمات اور صحت 
o  اطفال اور نوجوانان –سماجی خدمات 
o  سافٹ وئر ڈیولپمنٹ 
o  اکاونڻنسی 
o  کھانے اور پینے کی ڻیکنالوجی 

 

 )Modern Apprenticeships( ماڈرن اپرنڻسشپس
 تنخواه کا حصول، کوالیفیکیشن حاصل کرنے کے دوران اور تعلیمکام 

سکول کو جس نے و اور ہسال سے زیاده  16ے جس کی عمرہماڈرن اپرنڻسشپس ھر اس فرد کیلئے ڈیزائن کیا گیا 
 و. ہ دیا ہہخیرباد ک

جب وه صنعتی طور  یں.ہیں، اسی لئے وه براه راست کمانا شروع کرلیتے ہوتے ہماڈرن اپرینڻیسیز (شاگرد) اجیر 
دوران کار تربیت کے مجموعے کے کام اور  یں تو وهہپر مسلم کوالیفیکیشن کے حصول کیلئے کوشش کرتے 

 یں. ہارتوں اور تجربے کو ترقی دیتے ہذریعے قابل قدر م

 وں گے. ہماڈرن اپرینڻیسیز(شاگردوں) کی اکثریت اسی راه کو پسند کرتے 

 ے؟ ہکس طرح کام کرتا  ہی

ماڈرن اپرینڻسشپس کو  طور پر ہم کرنے واال او سکلز ڈیویلپمنٹ سکاڻلنڈ مشترکہمقامی طور پر تربیت فراآجر، 
 یں: ہان کے تین بنیادی اجزا یں. ہچالتے 

o کوالیفیکیشن  ہمتعلق(SCQF 5 to 11) 
o ارتیںہمرکزی م 
o صنعت سے منسلک تربیت 

یں کسی تربیتی مرکز یا کالج میں بھی ہسے دور کے، مگر کام ہی دی جاتی ہپر  ہعام طور پر تربیت کام کی جگ
 ے. ہتمام کیا جاسکتا ہاس کا ا

 ے؟ہادائگی کون کرتا 

ے اور ماڈرن اپرنڻیس (شاگرد) کیلئے آجر ادائگی کرتا ہڈالتا  ہسکلز ڈیولپمنٹ سکاڻلنڈ تربیت کی الگت میں حص
 ے. ہ

 ے؟ہماڈرن اپرنڻسشپ کی منزل کیا 

یں اور صنعتی طور پر تسلیم شده کوالیفیکیشن سے لیس ہماڈرن اپرنڻیسیز (شاگرد) جب اپنی تربیت مکمل کرلیتے 
 ے. ہوتا ہترین موقع ہان کیلئے اپنے کیرئرز میں ترقی کرنے کا ب ہیں تو یہوجاتے ہ

 یں: ہکے بارے میں سکلز ڈیولپمنٹ سکاڻلنڈ کی نئی ارقام یوں  ے انہوں نے اپنی اپرنڻسشنس کو مکمل کرلیا ہجن



o 91 %  ے. ہوں نے مزید تعلیم کے حصول کا انتخاب کیا ہے یا پھر انہنے کام کا آغاز کیا 
o  رکھـ لیا. تین چوتھائی کو تو اسی آجر نے 
o ے، ہلیا ی ہی کم از کم اپنے کیرئر میں ایک پیشرفت کو دیکھـ ہلے سے ہپانچ میں سے چار نے پ

داریوں والے کام  ہیں یا پھر زیاده ذمہے ہمثال کے طور پر یا تو اس وقت زیاده تنخواه لے ر
 یں ہے ہکرر

مضمون میں گریجویٹ  ہتیزی کیساتھـ متعلق ہے کہممکن بھی  ہکامیاب ماڈرن اپرینڻسیز (شاگردوں) کیلئے ی
 حاصل کرلیں.  ہاپرینڻسشں میں داخل

ارتوں، توانائیوں، دلچسپیوں، ہیں. ایک جوان شخص کی مہمختلف قسم کے ماڈرن اپرینڻسشپس  80لگ بھگ 
ذیل میدانوں  ہے. وه مندرجہخواھشات او تعلیم کو دیکھـ کر اس کیلئے مناسب اپرنڻسشپ ڈھونڈنے میں مدد ملتی 

 یں: ہمیں اپرنڻسشپ کیساتھـ اپنے کیرئر کا آغاز کرسکتے 

o نڻنسی  اکاوٴ
o چائلڈ کئر 
o عمارت سازی 
o تخلیقی صنعت 
o سائبر سیکیورڻی 
o ڈیجیڻل مارکیڻنگ 
o انجینئرنگ 
o فائنانس 
o صحت 
o آئی ڻی اینڈ دیجیڻل 
o قابل تجدید توانائی 
o سائنس 
o کھیل 
o ڻیکسڻائل اور فیشن 

 )Graduate Apprenticeships( گریجویٹ اپرنڻسشپس
 کام کی نئی راه، سیکھو اور سیکھو

یں، مگر ہتر وقت سیکھنے میں لگالیتے  یں اور وه زیادهہگریجویٹ اپرنڻسییز (شاگرد) معاوضے والے کام کرتے 
 یں. ہوتے ہوه یونیورسڻی یا کالج کے طالب علم بھی 

نا کر حقیقی ہپ ہوه براه راست اپنے علم کو عملی جام ہیں کہم کرتی ہگریجویٹ اپرنڻسشنپس نوجوانوں کو موقع فرا
 دنیا میں حقیقی پراجیکڻس کے مسائل کا حل پیش کردیں. 

جو کچھـ وه سیکھـ  ہیں کہاپرنڻسیز (شاگرد) پراعتما ر ہیں تاکہی کیلئے بنائی گئی ہصنعت کی جانب سے صنعت  ہی
 ے. ہیں وه ان کے کام کیلئے مناسب اور دست ہے ہر

لیول تک دستیاب  SCQF level 11 (Master’s degree level)سے لیکر  SCQF level 8 (DipHE) ہفی الحال ی
 یں. ہ

نڈیشن   ے. ہوسکتا ہمیدان میں اگال قدم  ہیا ماڈرن اپرنڻسشپ کی بعد گریجویٹ اپرنڻسشپ متعلقفاوٴ

 ے؟ ہکیسے کام کرتا  ہی

باقی مانده وقت یونیورسڻی یا کالج میں  ہیں جبکہاپرنڻسیز (شاگرد) زیاده تر وقت اپنے آجر کیساتھـ گزار لیتے 
 یں. ہوتی ہولیات اور فائیدوں تک رسائی حاصل ہیں سبھی سہیں. دوسرے طلباٴ کیطرح انہگزارتے 



یں. بعض صورتوں میں شاگرد ہکرتے  ہآجر اور یونیورسڻی کام اور پڑھائی کو الگ کرنے کے بارے میں فیصل
و، یا ہآن الئن پڑھائی  ہے کہوسکتا ہ. دوسری صورتوں میں یںہوتے ہایک دن کالس میں حاضر فتے میں صرف ہ

 و. ہے مجموعوں پر مشتمل پڑھائی فتوں کہپھر سال بھر کئی 

 ے؟ ہادائگی کون کرتا 

 یں. ہیں، اور بطور اجیر اپرنڻسیز اپنی تنخواه بھی کماتے ہوتے ہوتے ہکالج اور یونیورسڻی مکمل طور پر فنڈڈ 

 ے؟ ہوسکتی ہ اں تکہگریجویٹ اپرنڻسشپ کی منزل ک

ر ہاور ما ہاچھے تربیت یافت ہیں تاکہی کیلئے بنائے گئے ہنصاب اور کوالیفیکیشن صنعت کی جانب سے صنعت  ہی
ے وه اس کے مستقبل کے کیرئر کیلئے ہئیں. ایک گریجویٹ شاگرد جو کچھـ بھی سیکھـ لیتا کاریگر پیدا کئے جا

 وگا. ہدرست 

 مزید معلومات

دیکھـ  apprenticeships.scotتمام نئی اسامیوں اور آغاز کرنے سے متعلق مشورے او معلومات کے بارے میں 
 لیں. 

 وگا. ہ ہسکول کے کیرئر ایڈوائزر یا گائڈ ڻیچر کو بھی تینوں اقسام کی اپرنڻسشپس کے متعلق تفصیالت کا پت

 یں: ہذیل گیاره کورس  منتخب کرنے کیلئے دستیاب  ہمیں کئی کالجوں اور یونیورسڻیوں میں مندرجسکاڻلنڈ بھر 

o  انجینئرنگ: انسڻرمنڻیشن، میژرمنٹ اینڈ کنڻرول(SCQF level 10) 
o بزنس مینیجمنٹ: فائنانشل سروسز(SCQF level 10) 
o  سول انجینئرنگ(SCQF level 10) 
o  کنسڻرکشن: بلٹ اینوارنمینٹ(SCQF level 10) 
o  آئی ڻی: سائبر سیکیورڻی(SCQF level 10) 
o  آئی ڻی: سائبر سیکیورڻی(SCQF level 11) 
o زنس منیجمنٹ ب(SCQF level 10) 
o آئی ڻی: سافٹ وئر ڈیویلپمنٹ 
o  آئی ڻی: منیجمنٹ فار بزنس 
o انجنئرنگ: ڈیزائن اینڈ مینوفیکچر 
o سول انجنئرنگ 

 

 وہاضافی امداد کی ضرورت  یںہنوجوان جن
ورک گرانڻس جیسی اضافی  ہے کہوسکتا ہے، اور ہاپرنڻسشپ لینے والے ڈسٻبلڈ (اپاھج) افراد کیلئے امداد دستیاب 

 now known as)کی اسامیوں میں دو صاد  apprenticeships.scotوں. ہامداد تک رسائی کے بھی حقدار 
Disability Confident)  ے اگر وه ہامیدواروں کو انڻرویو کی ضمانت دی جاتی  ہے کہ ہمطلب یکی عالمت کا

 وں. ہبطور ڈسیبلڈ (اپاھج) کے اپنے آپ کی شناخت کرادیں اور اسامی کے لئے کم از کم معیار کو پورا کرتے 
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