ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਵਮਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ, ਗਾਹਕਾਂ (clients) ਲਈ ਇਸ COVID-19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਹਤ
ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨਹ ਾਂ ਬੰ ਦੋਬਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ HSP ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ ਨੰ ਵਸਿੱ ਧੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।
COVID-19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸਿੱ ਖੋ

ਸੰ ਖੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Humanitarian Settlement Program) (HSP) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ, ਮਾਨ ਤਾ ਾਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਵਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹੁਨਰ
ਅਤੇ ਵਗਆਨ ਦਾ ਵ ਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਆਤਮ-ਵਨਰਭਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਵਲਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ
ਲਈ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ HSP ਨੁੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। HSP ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਆਪ੍ੋ-ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੁੰ ‘ਲੋ ੜ ਅਨੁਸ ਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ’ (needs-based case management approach) ਮੁਤਾਵਬਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
HSP ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਨੀਕਤਾ ਵ ਿੱ ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਬੁਵਨਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਸਮਝੇ ਿਾਣ ਾਲੇ ਥਿੱ ਲੇ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰਰੀ ਿੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਨਤੀਜੇ ਹਾਵਸਲ
ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ:
•

ਰੁਜ਼ਗਾਰ

•

ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ

•

ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

•

ਵਰਹਾਇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ (Housing)

•

ਪ੍ੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Managing money)

•

ਸਰੀਵਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ

•

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨੈੱਟ੍ਵਰਵਕੰ ਗ

•

ਪ੍ਵਰਵਾਵਰਕ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸਹਾਇਤਾ

•

ਇਨਸਾਫ਼ (Justice)

HSP ਦੀ ਵਸਰਿਣਾ ਇਸ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਉਣ ਾਲੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਿ ਸਤਰ ਦੀਆਂ (mainstream) ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ
ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰ ਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਿਾਸ ਵਧਆਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੁੰ ਅੁੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਿੱ ਿਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰਤ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੁੰ ਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ
ਹਾਵਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨ ੇਂ ਆਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੁੰ
ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਅਨ ਿੀ ਨ ਮੁਤਾਵਬਕ ਢਲਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ।

HSP ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਤੇ ਅਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ
ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਨੰ ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁੜ੍ ਵਿੱ ਸਣ ਦੇ ਲਈ ਥਿੱ ਲੇ ਦਿੱ ਸੇ ਵਗਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਿੱ ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰ ਜ਼ਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰ ਗਰਵਹ ਮਾਮਵਲਆਂ
ਦੇ ਵਵਭਾਗ (Department of Home Affairs) ਿੱ ਲੋਂ ਵਕਸੇ HSP ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਭੇਿ ਵਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਪ੍ਹੁੁੰ ਚਣ ਤੇ ਉਹ ਉਸ HSP
ਅਧੀਨ ਵਮਲਣ ਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੁੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਣ।
•

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (ਸਬ-ਕਲਾਸ 200, 201, 203 ਅਤੇ 204) ੀਜ਼ਾ; ਅਤੇ

•

ਭਗੋਵਲਕ ਖਾਸ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ (Global Special Humanitarian) (ਸਬ-ਕਲਾਸ 202) ੀਜ਼ਾ (ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਵਹਯੋਗ ਯੋਿਨਾ
(Community Support Program) ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਸ਼ਾਵਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ)।

ਸੇਵਾਵਾਂ
HSP ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੁੰਧਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੁੰਧਨ ਯੋਿਨਾ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ
ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਢਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ੈਕੇਜ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਵਵਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ:
•

ਹਵਾਈ ਅਿੱ ਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਣ ਜਾਣਾ

•

ਆਉਣ ਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਸੀ ਲੋ ੜ੍ਮੰ ਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੈਕੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

•

ਸੈਂਟ੍ਰਵਲੰਕ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿਸਟ੍ਰ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ

•

ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਲੋੜ੍ਾਂ ਜੋ ਵਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

•

ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵਕ ਅਪ੍ਾਤਕਾਲ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

•

ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕਲਨ।

ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਵਿੱ ਸਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ, ਵਿ ੇਂ ਵਕ:
•

ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ‘ਓਵਰਏੁੰਟ੍ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਿੋ ਵਕ ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਵਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਿੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਅਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ
ਵਗਆਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ

•

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਲਿੱਭਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ

•

ਮੁਿੱ ਖ ਸਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ, ਵਿਸ ਵ ਿੱ ਚ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਵਰ ਾਰ ਸਵਹਯੋਗ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ

•

ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਹਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ

•

ਬਾਲਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਾਠ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣਾ

•

ਸਬੰ ਵਧਤ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਵਖਲਾ ਲੈ ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨਾ

•

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਬਾਤ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਵਤਆਂ ਨੁੰ ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰ ਿੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ

HSP ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਯੋਗ FTS ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਓਹ
ਔਨਲਾਇਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰ ਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
HSP ਤੋਂ ਵਨਕਾਸ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਵਿੱ ਚ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱ ਸਣ ਦੇ ਟ੍ੀਵਚਆਂ ਨੰ ਹਾਵਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ। ਵਜਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਟ੍ੀਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਦੇ 6 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਵਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

