د بشري میشتیدنې پروګرام

د بشري میشتیدنې پروګرام له الرې مالتړ به د کویډ– 19وبا په جریان کې مراجعه کونکو لپاره موجود وي .په
.هرصورت ،د دغه خدماتو د عرضه کولو څرنګوالی ممکن د رسمي روغتیایی الرښود سره په مطابقت کې بدل شي
.خدمت وړاندې کونکي سره مستقیم اړیکه ونیسئ  HSPد دې نوي ترتیباتو په اړه غږیدو لپاره مهرباني وکړئ خپل د

.د کویډ– 19او د دې د عالیمو په اړه معلومات

عمومي کتنه
د بشري میشتیدنې پروګرام ( )HSPد بشردوستانه برنامو له الرې راغلي افرادو مالتړ کوي چې د اړتیا وړ مهارتونه او پوهه ترالسه کړي ترڅو په
ځان بسیا پیدا کړي او د آسترالیایي ټولنې فعال غړي شي.
 HSPد آسترالیا دولت په استازیتوب په ټوله آسترالیا کې د قراردادي خدمت وړاندې کوونکو په واسطه ورکول کیږي .په  HSPکې ګډون اختیاري
دی او مراجعه کوونکو ته خدمات د اړتیا پربنسټ وړاندې کیږي.
د  HSPخدمت وړاندې کوونکي د بریالۍ میشتیدنې لپاره د بنسټ په توګه د لومړیتوب الندې برخو کې د پایلو السته راوړلو لپاره د مراجعه کوونکي
مالتړ کوي:
·

دنده

·

ښوونه او روزنه

·

د ژبې خدمات

·

استوګنه

·

د پیسو مدیریت

·

فزیکي او رواني روغتیا او سالمیت

·

د ټولنې ګډون او شبکه جوړونه

·

د کورنۍ فعالیت او ټولنیز مالتړ

·

عدالت

 HSPد میشتیدنې او نورو مهمو خدماتو سره یوځای د کار کولو لپاره ډیزاین شوی دی .د مراجعه کوونکو سره د انګلیسي ژبې زده کړه او الزمي
تعلیم او د کار مهارتونو السته راوړلو کې مرسته باندې خورا ډیر تمرکز کوي د دې په پام کې نیولو سره چې پدغه برخو کې مثبتې پایلې د بشردوستانه
برنامو له الرې راغلیو افرادو سره مرسته کوي چې د آسترالیا په ژوند کې مدغم شي.
د  HSPخدمت وړاندې کونکي د رجوع موقعیتونه او د اړیکې معلومات دلته شتون لري.

په شرایطو برابري
کله چې یو شخص ته د الندې ویزو نه یوه ورکړل شي چې په آسترالیا کې میشت شي ،نو هغه د کورنیو چارو وزارت لخوا د  HSPخدمت وړاندې
کوونکي ته راجع کیږي ترڅو هېواد ته د رارسېدلو سره سم د  HSPمالتړ ته السرسی پیدا کړي.
·

د مهاجرت (فرعي رده  203 ،201 ،200او  )204ویزه؛ او

·

نړیوال ځانګړې بشردوستانه (فرعي رده  )202ویزه (په استثنا د ټولنې مالتړ پروګرام ګډون کوونکي).

خدمات
د  HSPد کیس مدیران په ګډه د مراجعه کوونکو سره کار کوي چې د کیس مدیریت انفرادي پالن جوړ کړي او د هغوی پیژندل شویو اړتیاو لپاره د
ټاکل شویوخدماتو کڅوړه ورته وړاندې کړي.
په خدماتو کې پیلي عملي مالتړ شامل دی لکه:
·

په هوای ډګر کې هرکلی کول

·

راتګ سره استوګنه او د ملکیت منل

·

د لومړني خوړو او د الزمي توکو کڅوړې برابرول

·

د سینټرلنک ،میډیکیر او بانک سره نوم لیکنه کې مرسته

·

د سمالسي روغتیایی اړتیاو چاره کول

·

پدې اړه الرښوونې چې عاجل حاالتو کې څه وکړي او څنګه د ژباړې خدماتو ته السرسی ولري

·

د ځایی خدماتو په اړه معلومات.

نور موجود خدمات چې د مراجعه کوونکو سره د میشتیدنې پایلو السته راوړلو کې مرسته کوي په هغو کې شامل دي:
·

د معلوماتي الرښود پروګرام وړاندې کول چې له مخې یې مراجعه کوونکي د آسترالیایي ژوند طریقو او ارزښتونو په اړه پوهه السته
راوړي

·

د اوږدمهاله استوګنې برابرولو کې مرسته

·

د مهمو خدماتو ته د السرسي مالتړ ،د روغتیا او کورني مالتړ خدماتو په ګډون

·

د ځایی ټولنې ډلو او فعالیتونو سره نښلول

·

د بالغ مهاجرینو د انګلیسي پروګرام ( )AMEPسره نوم لیکنه او درسونو ته د حاضریدو مالتړ

·

په اړوند ښوونه او روزنه کې د داخلې او د راتګ نه مخکې مهارتونو او وړتیاو د تثبیت په برخه کې مرسته

·

د استخدام خدماتو کې د ښکیلتیا مرسته ،د استخدام ستراتیژیو پلي کولو او د سوداګرۍ رامینځته کولو لپاره د مالتړ خدماتو ته د السرسي
لپاره مرسته.

د  HSPخدمت وړاندې کونکي د وړیا ژباړې خدمت ( )FTSلپاره د  FTSپه شرایطو برابر هغه مراجعه کوونکو لپاره د غوښتنلیکونو
سپارلو کې هم مرسته کولی شي څوک چې نشي کولی آنالین غوښتنه وسپاري.
د  HSPنه وتل د مراجعه کوونکو د کیس مدیریت پالن کې په ګوته شوي د میشتیدنې پایلو السته راوړلو پربنسټ دي .د ډیری مراجعینو
لپاره دا پایلې آسترالیا ته د راتګ په  6نه تر  18میاشتو کې پوره کیږي.

