குடியமர்வில் ஈடுபடுதல் மற்றும் நிலைமாறல் ஆதரவு

குடியமர்வில் ஈடுபடுதல் மற்றும் நிலைமாறல் ஆதரவுத் திட்டத்தின் கீழ், யகாவிட்-19ன் கட்டவிழ்ந்த
நிலையிலும், ைாடிக்லகயாைர்களுக்கு ஆதரவுகள் சதாடர்ந்து கிலடக்கின்றன. இருப்பினும் அதிகாரபூர்ைமான
சுகாதார அறிவுலரக்கு ஏற்றைாறு, யெலைகள் ைழங்கப்படும் முலற மாறைாம்.
தற்ெமயம், பை யெலை ைழங்குநர்கள் சதாலையபசி அல்ைது இலையத்தினூடாக ைாடிக்லகயாைர்களுக்கு
உதவிக் சகாண்டிருக்கின்றனர். சிை விடயங்களில், அைெர பிரச்சிலனகளுக்காகயைா அல்ைது இலையதை
யெலைகள் ொத்தியமில்லை என்றிருந்தாயைா யெலை ைழங்குநர்கள் ைாடிக்லகயாைர்கலை யநருக்கு யநர் ெந்திக்க
முடியும்.
ஆங்கிைம் நன்றாக யபொத ைடிக்லகயாைர்களுக்காக, யெலை ைழங்குநர்கள் சதாலையபசி உலரசபயர்ப்பு
யெலைகலை அணுகும் ைெதி உள்ைது.

க ாவிட்-19 மற்றும் அதன் அறிகுறி ள் பற்றி அறிந்து சகாள்க.

குடியமர்வில் ஈடுபடுதல் மற்றும் நிலைமாறல் ஆதரவு திட்டம் என்றால் என்ன?
குடியமர்வில் ஈடுபடுதல் நிலைமாறல் ஆதரவு (செட்ஸ் - SETS) என்பது தகுதிசபறும் குடியயறிகளின்
குடியமர்வுத் யதலைகலை கைனிப்பதற்கான ஒரு யதசியத் திட்டமாகும். இத்திட்டமானது ெமூக மற்றும்
சபாருைாதார பங்யகற்றலை யமம்படுத்துைலதயும், ெமூகத் சதாடர்புகலை உருைாக்க உதவிசெய்ைலதயும்
இைக்காகக் சகாண்டிருக்கிறது.
இந்தத் திட்டமானது இரண்டு பகுதிகலைக் சகாண்டுள்ைது:
•

செட்ஸ் - ைாடிக்லகயாைர் யெலைகள் ைாடிக்லகயாைர்களுக்கு குடியமர்வு சதாடர்பான தகைல்கள்,
அறிவுலர, ஆதரித்து ைாதாடுதல் மற்றும் சபாருத்தமான யெலைகலை அணுகுைதில் உதவுதல்
ஆகியைற்லற ைழங்குகின்றன.

•

செட்ஸ் - ெமூக ஆற்றலை கட்டலமத்தல் புதிய மற்றும் யதான்றிசயழும்பிைரும் ெமூகக் குழுக்களும்
அலமப்புகளும் அைர்கைது ெமூகங்களில் யநர்மலறயான குடியமர்வு விலைவுகலை நீண்டகாைத்தில்
தக்கலைப்பலத உறுதிசெய்ய உதவுகிறது.

செட்ஸ் என்ன கெலை லை ைழங்குகிறது?
செட்ஸ் ைழங்குநர்கள் கல்வி மற்றும் பயிற்சி, ஆங்கிைஆற்றல் சபற்றலையும் சமாழி யெலைகலை
அணுகுைலதயும் எளிதாக்குதல், யைலைைாய்ப்பு, வீட்டுைெதி, ஆயராக்கியம் மற்றும் நல்ைாழ்வு, குடும்ப
மற்றும் ெமூக ஆதரவு, யபாக்குைரத்து, குடிலம பங்யகற்பு, மற்றும் ெட்ட பிரச்ெலனகள் உள்ளிட்ட
பல்தரப்பட்ட விடயங்கள் குறித்து தகைல்களும் அறிவுலரயும் அளிப்பதன் மூைம் உங்களுக்கு உதை முடியும்.
உதாரைத்திற்கு, வீட்டுப்பாட மன்றங்கள், ைாகனயமாட்டும் ஆற்றல்களுக்கான பயிற்சித் திட்டங்கள்,
சபண்களின் ஆயராக்கியம் மற்றும் விழிப்புைர்வுக் குழுக்கள், ஆங்கிை உலரயாடல்களில் பயிற்சி செய்ய
ைாய்ப்புகள், மற்றும் ஆஸ்தியரலியாவில் எவ்ைாறு யைலைகலைத் யதடிக்சகாள்ைது, யநர்காைலுக்கான
ஆற்றல்கள், தனித்தகைல் சுருக்கம் எழுதிக்சகாள்ைது உள்ளிட்ட யைலைக்கு ஆயத்தப் படுத்திக்சகாள்ளும்
பாடத்திட்டங்கள் யபான்ற செயற்பாட்டு ைலககலை இது உள்ைடக்கக்கூடும்.
நீங்கள் உங்கள் ெமூக அங்கத்தினர்களுக்கு செயலுபகாராம் செய்திட ெமூகக் குழுக்கள் மற்றும் ெமூகத்
தலைைர்களுக்கும் கூட உதை முடியும்.
உங்களுக்கு எந்த பிரச்ெலனகள் இருந்தாலும் அதற்கு உதவிட இதர யெலைகளுக்கும் கூட யெலை ைழங்குநர்கள்
உங்கலை பரிந்துலர செய்திட முடியும்.

நான் கெலை லைப் சபறுைதற்கு தகுதி ச ாண்டுள்கைனா?
செட்ஸ் ைாடிக்லகயாைர் யெலைகளின் செயற்பாடுகள் கீழ்க்காணும் பிரிவு ைலகயிலுள்ை குடியயறிகளுக்கு
அைர்கைது ஆஸ்தியரலிய ைாழ்க்லகயின் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அளிக்கப்படுகின்றன:
•

மனிதாபிமான ைலகயில் உள்ைந்யதார்

•

குலறைான ஆங்கிைத் திறலம சகாண்ட குடும்பைழிக் குடியயறிகள்

•

ஊரக மற்றும் பிராந்தியப் பகுதிகளிலுள்ை திறலமசகாண்ட குடியயறிகலைச் ொர்ந்துள்ை குலறைான
ஆங்கிைத் திறலம சகாண்டைர்கள்

•

யதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட தற்காலிக ைதிவிடைாசிகைாக (ைருங்காைத் திருமை ைாய்ப்பு மற்றும்
விதிகளுக்குட்பட்டதான துலைைர் விொ சகாண்டிருப்பைர்களும் அைர்கலைச் ொர்ந்திருப்பைர்களும்)
குலறைான ஆங்கிைத்திறயனாடு ஊரக மற்றும் பிராந்தியப் பகுதிகளில் உள்ைைர்கள்.

செட்ஸ் ெமூக ைலிலம கட்டலமப்பு, புதிய மற்றும் யதான்றிசயழும்பிைரும் குறிப்பிட்ட இனத்தினது:
•

ெமூகங்கள், ெமூகத் தலைைர்கள், மற்றும் யதான்றிசயழும்பிைரும் ெமூகப் பிரதிநிதிகள், மற்றும்

•

குலறந்த அையை நிறுைனக் கட்டலமப்புள்ை அலமப்புகலை இைக்காகக் சகாண்டுள்ைது.

செட்ஸ் கெலை லைப் பற்றி கமைதி மா எவ்ைாறு நான் அறிந்து ச ாள்ை முடியும்?
உங்கள் பகுதியிலுள்ை செட்ஸ் ைழங்குநலர கண்டுபிடிக்க தயவுசெய்து இங்க சென்று, யெலை ைழங்குநர்கள்
பட்டியலுக்கான இலைப்பிலன திறவுங்கள். உங்கள் பகுதியிலுள்ை ஒரு ைழங்குநலர நீங்கள்
கண்டுசகாண்டதும், தயவுசெய்து அந்த ைழங்குநரின் இலையதைத்லத இலையத்தின் ைழியாக யதடுங்கள்.
செட்ஸ் ைழங்குநர்கள் தங்கலை எவ்ைாறு ஆகச்சிறந்த முலறயில் சதாடர்பு சகாள்ைது என்ற தகைல்கலை
அைர்கைது இலையதைத்தில் அளித்திருப்பர்.

