د میشتیدنې ښکیلتیا او انتقال مالتړ ()SETS

د میشتیدنې بوختیا او انتقال مالتړ 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
اوسمهال ډیری خدمت وړاندې کونکي د تلیفون په کارولو سره یا آنالین د مراجعه کونکو مرسته کوي .په ځینې حاالتو
کې ،د خدمت وړاندې کونکي کولی شي مراجعه کونکي د عاجل مسایلو لپاره یا که آنالین خدمات ممکن نه وي ،مخامخ
.وګوري
د خدمت عرضه کونکي د هغه مراجعه کونکو لپاره د تلیفون له الرې ژباړې خدماتو ته السرسی لري څوک چې په
.انګلسي ژبه ښه نه غږیږي

 SETSڅه شی دی؟
د میشتیدنې بوختیا انتقال مالتړ ( )SETSد مستحقو مهاجرینو د میشتیدنې اړتیاو په ګوته کولو لپاره یو ملي پروګرام دی .دا پروګرام د
ټولنیز او اقتصادي ګډون د ودې او د ټولنې اړیکو جوړولو کې د مرستې لپاره دی.
د پروګرام دوه برخې دي:
·

 -SETSمراجعه کوونکي ته خدمات :مراجعه کونکو ته د میشتیدنې اړوند معلومات ،مشوره ،وکالت ،او اړوند خدماتو ته د
السرسي لپاره مرسته وړاندې کوي.

·

 -SETSد ټولنې ظرفیت جوړول :د ټولنې نوي او راپورته کیدونکي ګروپونو او سازمانونو سره مرسته کوي چې د خپلې ټولنې
مالتړ وکړي ترڅوپه اوږدمهال کې د میشتیدنې مثبتې اغېزې تلپاتې شي.

 SETSکوم خدمات وړاندې کوي؟
د  SETSوړاندې کوونکي کولی شي چې د یولړ مسایلو په اړه لکه ښوونه او روزنه ،د انګلیسي ژبې مهارت ترالسه کولو کې اسانتیا او
د ژبې خدماتو ته السرسی ،کار ،استوګنه ،روغتیا او سالمیت ،کورنۍ او ټولنیز مالتړ ،ټرانسپورټ ،مدني ګډون او قانوني مسایلو کې
تاسوسره مرسته وکړي..
د مثال په توګه دغه فعالیتونه کولی شي ،د کورنۍ دندې کلبونه ،د ډریورۍ مهارتونو د روزنې پروګرامونه ،د ښځو د روغتیا او پوهاوي
ګروپونه ،د محاوروي انګلیسي د تمرین کولو فرصتونه ،د کار او دندې لپاره د چمتو کیدو کورسونه  ،په آسترالیا کې کار میندنه ،د مرکې
مهارتونه او د سوانح لنډیز لیکل شامل وي..
د ټولنې ګروپونو او د ټولنې مشرانو ته هم مالتړ وړاندې کیدی شي چې تاسې سره مرسته وشي ترڅو د خپلې ټولنې غړو سره مرسته
وکړئ.
د نورو ستونزو په برخه کې د مرستې لپاره د خدمت وړاندې کوونکي تاسې نورو خدماتو ته هم راجع کولی شي.

آیا زه د خدماتو ترالسه کولو لپاره په شرایطو برابر یم؟
د  – SETSمراجعه کوونکي خدماتو فعالیتونه په الندې کټګوریو کې په آسترالیا کې د مهاجرینو لومړیو پنځه کلونو ژوند کې هغوی ته
وړاندې کیږي:
·

د بشردوستانه وېزو له الرې راتلونکي

·

د کورني مالتړ مهاجرین چې د انګلیسي ژبې پوهه یې ټیټه وي

·

په کلیوالو او سیمه ییز سبمو کې د مهارت لرونکي مهاجرینو اړوند افراد چې د انګلیسي ژبې پوهه یې ټیټه وي

·

په کلیوالو او سیمه ییز سیمو کې د ټیټې انګلیسي ژبې پوهې لرونکي لنډمهاله انتخاب شوي اوسیدونکي (د راتلونکي واده او
لنډمهاله ژوند شریک ویزه لرونکي او د هغوی اړوند خلک).

د  –SETSټولنېز ظرفیت جوړول نوي او راپورته کیدونکي ټولنې هدف ګرځوي:
·

قومي – ځانګړې ټولنې ،د ټولنې مشران او د راپورته کیدونکې ټولنې استازي ،او

·

سازمانونه چې محدود شرکتي ظرفیت لري.

د  SETSخدماتو په اړه نور معلومات څنګه السته راوړم؟
په خپله سیمه کې د  SETSوړاندې کوونکي موندلو لپاره مهرباني وکړئ دلته ورشئ او د خدمت وړاندې کووونکو نوملړ پرانیزئ .کله
چې تاسې په خپله سیمه کې د خدمت وړاندې کوونکی وموندل ،نو د خدمت وړاندې کوونکي ویب پاڼې لپاره په انټرنیټ کې لټون وکړئ.
د  SETSوړاندې کوونکي به پدې اړه خپلو ویب پاڼو کې معلومات ولري چې د هغوی سره د اړیکه نیولو غوره الره کومه ده.

