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«Skills Development Scotland» - це служба допомоги з кар'єрою в Шотландії 

 

Ми знаємо, що ваша освіта, зайнятість або навіть майбутній вибір постраждали останнім часом, і 
ми хочемо, щоб ви знали, що ми можемо допомогти вам отримати потрібну підтримку з кар'єрою.  

Молоді люди в школах 

Наші консультанти з питань кар'єри працюють в кожній державній середній школі Шотландії. Вони 
пропонують широкий спектр підтримки для молоді, в тому числі: 

 як отримати більше інформації та скористатися з таких можливостей, як програми 

учнівства, курси коледжів та університетів, працевлаштування та професійне навчання, а 

також інформацію про всі доступні джерела фінансування 

 учні старших класів (з 14 до 18 років) можуть отримати індивідуальну професійну 

орієнтацію, і молоді біженці, які майже закінчили школу, також отримають пріоритетну 

підтримку 

 батькам та опікунам учнів школи також може бути надана індивідуальна інформація та 

порада про кар'єру 

 якщо ваша дитина у тому віці, коли вона переходить з початкової до середньої школи, наші 

консультанти з питань кар'єри запросять їх та розкажуть їм про нашу підтримку в середній 

школі. 

Молоді люди, які закінчують школу  

Молоді люди, які вже закінчили школу, також можуть розраховувати на нашу допомогу, в тому 
числі на: 

 конфіденційну та індивідуальну професійну орієнтацію 

 підтримку для працевлаштування згідно з нашою послугою «Next Steps» («Подальші 

кроки») (для всіх молодих людей віком від 16 до 18,5 років). Послуга «Next Steps» 

приділятиме першочергову увагу молодим біженцям до 26 років (і старше, якщо їм 

буде потрібна допомога). 

Служба допомоги з кар'єрою для дорослих людей та людей будь-якого віку 

Ми допомагаємо людям будь-якого віку, і центри кар'єри розташовані по всій країні.  Усі наші 
послуги надаються безкоштовно. 

Ми подбаємо про те, щоб ви отримали необхідну вам підтримку, завдяки нашій тісній роботі з 
партнерами. Ми можемо допомогти вам із:  

 плануванням кар'єри 

 навичками працевлаштування (пошук роботи, створення резюме, підтримка з 

проходженням інтерв'ю, тощо) 

 пошуком інформації про наявні робочі місця і можливості навчання для вас на 

місцевому та національному рівнях  



 зв'язком з партнерськими організаціями та направленням до них для додаткової 

підтримки. 

Будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб дізнатись більше: 

 перейдіть за посиланням myworldofwork.co.uk/centres, щоб знайти свій найближчий центр 

кар'єри 

 зателефонуйте до безкоштовної лінії допомоги (з понеділка по п'ятницю, з 09:00 до 17:00) – 

0800 917 8000 

 якщо ви хочете запитати про підтримку, яку надає молодій людині якась конкретна школа, 

вам слід звернутись до цієї школи безпосередньо.   

 


