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LTA SERVES ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے LTA کا سرکردہ اسپورٹ ہے جو ٹینس کو مقامی کمیونٹیز کے دل میں بساتا 
ہے۔ یہ ٹینس اور اس کے فوائد کو ایسی جگہوں اور ان لوگوں تک لے جاتا ہے جہاں اسے اس سے پہلے کبھی نہیں 

کھیال گیا اور جنہوں نے کبھی بھی ریکیٹ نہیں پکڑی، یا جن کا یہ خیال تھا کہ ٹینس ان کے لیے نہیں تھا۔

LTA SERVES متنوع پس منظر سے 8-18سال کے نوعمر لوگوں کو ہدف بناتا ہے اور متعدد مقامات میں فراہم کرتا ہے جن میں شامل 
ہیں: کمیونٹی سینٹرز، یوتھ کلبز، مسجدیں، گرودوارا، مندر اور چرچ ہال۔

ہم مقامی لوگوں کو "ٹینس ایکٹیویٹرز" بننے کے لیے مصروف کرکے اور اہلیتوں کو بڑھا کر، انہیں اپنے نوعمر لوگوں ٹینس سیشن فراہم 
کرنے کے قابل بناکر کمیونٹی کی تنظیموں کو تعاون کرتے ہیں۔ ہم آپ کی تنظیم کو مالیاتی طور پر زیادہ پائیدار بننے میں مدد کرنے کے 

لیے ہم مفت خدمت بھی فراہم کرسکتے ہیں۔

پروگرام آج کے نوجوانوں کو پیش آنے والے کچھ اہم مسائل کو مثبت طریقہ سے حل کرنے کے لیے، خوداعتمادی پر سماجی اثر کی تھیم، 
صحت اور بہبود اور کمیونیٹیز کو ساتھ مال کر ٹینس کے پاور کا استعمال کرتا ہے۔

ہم آپ کو کس چیز کی پیشکش کرسکتے ہیں؟
الئٹ پیکیج:

 ٹینس کو فی سال کم سے کم 
12 ہفتے فراہم کرتا ہے اور حاصل کرتا ہے: 

مفت ٹینس ایکٹیویٹر کی تربیت  •
آلہ کا مفت پیک  •

آمدنی پیدا کرنے کا مفت تعاون  •
فی سال 3 معاون میٹنگ  •

بہت تیز اور عام سہ ماہی M&E سروے  •

معیاری پیکیج:
 ٹینس کو فی سال کم سے کم 

36 ہفتے فراہم کرتا ہے اور حاصل کرتا ہے: 
الئٹ پیکیج میں سے سبھی، ساتھ ہی…  •

مفت سماجی تبدیلی سے متعلق پروگرام تک رسائی    •
مفت میں خاتون افرادی قوت سے متعلق پروگراموں تک رسائی  •

وسیع کمیونٹی لنکس کے لیے تعاون  •
فی سال 6 معاون میٹنگ  •
سہ ماہی M&E سروے  •

اس میں شامل ہوں:
اگر آپ کی کیمونٹی تنظیم اس میں شامل ہونے میں دلچسپی رکھتی ہے، تو مزید جاننے کے لیے 

www.lta.org.uk/serves مالحظہ کریں اور "ہم سے رابطہ کریں" پر کلک کریں۔


