خدمات پشتیبانی از جوانان در دوران گذار

در زمان شیوع کووید  ،19خدمات حمایتی از جوانان در دوران گذار ) (YTSهمچنان در دسترس خواهد بود .هرچند ،مطابق توصیه های
رسمی بهداشتی  ،نحوه ارائه خدمات ممکن است تغییر کند.

اکنون به جای جلسات حضوری و یا جلسه های گروهی ،تماس های فردی از طریق تلفن انجام می شود ،و ارائه دهندگان خدمات جلسات
گروهی را از طریق شبکه های اجتماعی مختلف از جمله  WhatsApp ،Zoomو  Facebookبرگزار می کنند.
ارائه دهندگان خدمات برای مشتریانی که به خوبی انگلیسی صحبت نمی کنند به خدمات ترجمه تلفنی دسترسی دارند.

برای کسب اطالعات بیشتر از کووید  19و عالئم آن ،اینجا کلیک کنید.

خدمات حمایتی از جوانان در دوران گذار ( )YTSچیست؟
خدمات  YTSبه افراد جوان دارای ویزه بشردوستانه و مهاجران آسیب پذیر بین  15تا  25سال کمک می کند تا در کار و آموزش شرکت کنند ،آمادگی
خود برای کار را بهبود بخشند ،به فرصت های شغلی فنی دسترسی داشته باشند و از طریق آموزش و تعامل های ورزشی ارتباطات اجتماعی مستحکمی
ایجاد کنند.
افراد جوانی که به طرق بشردوستانه وارد کشور شده اند و سایر مهاجران ،ممکن است در دسترسی به خدمات حمایتی  ،شناخت الزامات آموزشی و
ثابت شدن در شغل خود ،با چالش هایی روبرو شوند ،و اغلب برای برقراری ارتباط با جامعه جدید خود به کمک و پشتیبانی اضافی احتیاج دارند.
این ممکن است به دلیل موانع زبانی و فرهنگی ،و یا عدم وجود ارتباطات مستحکم و دانش بازار کار محلی باشد.
خانواده های افراد جوان نیز ممکن است با موضوعاتی مانند حس تعلق و ارتباطات اجتماعی دچار چالش شوند.
خدمات  YTSتوسط ارائه دهندگان ،از طریق یکسری پروژه و فعالیت ها از جمله کمک به جوانان برای برقراری ارتباط با مراکز خدمات کاریابی ،و
آموزش های فنی و حرفه ای و ادامه تحصیل ارائه می شود

خدمات  YTSچگونه به جوانان کمک می کند؟
خدمات  YTSبا ظرفیت سازی و افزاش انعطاف پذیری در جوانهای دارای ویزه بشردوستانه و سایر مهاجران واجد شرایط به آن ها کمک می کند تا به
تحصیل خود ادامه دهند و انتقال موفقیت آمیزی به اشتغال داشته باشند.
خدمات  YTSبر چهار حوزه اصلی تمرکز دارد .این حوزه ها عبارتند از:
•

ایجاد مشارکت برای اشتغال به منظور بهبود آمادگی جوانان برای کار

•

ایجاد پیوندهای مستحکم با آموزش و پرورش به منظور تداوم حفظ ارتباط جوانان با آموزش و پرورش

•

فرصت های شغلی فنی و حرفه ایی برای کمک به جوانان به کسب و تقویت مهارت های حرفه ای

•

ایجاد تعامالت ورزشی برای کمک به جوانان در ایجاد ارتباطات اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس از طریق برنامه های ورزشی

آیا من واجد شرایط دریافت این خدمات هستم؟
جوانان  15الی  25ساله که دارای اقامت دائم هستند و و در طی  5سال گذشته با ویزه بشردوستانه و یا ویزه حمایت خانوادگی وارد استرالیا شده اند و
انگلیسی ضعیفی دارند ،ممکن است واجد شرایط دریافت خدمات  YTSباشند.

چگونه می توانم به خدمات  YTSدسترسی داشته باشم؟
در جدول ذیل لیست ارائه دهندگان خدمات  YTSذکر شده است .اگر عالقمند به شرکت در این برنامه هستید  ،لطفا با ارائه دهنده خدمات زیر در منطقه
محلی خود تماس بگیرید.

ارائه دهنده خدمات

خدمات  YTSدر مناطق زیر موجود می باشد

انجمن مسلمانان لبنانی

نیو ساوت ولز )(NSW

)(Lebanese Muslim Association

مراکز منابع مهاجرین (پاراماتا)

Canterbury, Bankstown, Liverpool and Fairfield,

نیو ساوت ولز )(NSW
Auburn and Blacktown

)](Community Migrant Resource Centre Inc [Parramatta

مرکز چندفرهنگی استرالیا

کوینزلند )(QLD
Brisbane

)(Multicultural Australia

مرکز دسترسی به خدمات اجتماعی (با مسئولیت محدود)

کوینزلند )(QLD
Logan

)(Access Community Services Limited

بنیاد ویکتوریا برای بازماندگان شکنجه (خانه بنیاد)
)Victorian Foundation for Survivors of Torture Inc (Foundation House

انجمن برادری سنت لورنس
Brotherhood of St Laurence

ویکتوریا )(VIC
Greater Dandenong, Casey, Hume, Brimbank,
Darebin, Maribyrnong, Melbourne and Whitehorse
ویکتوریا )(VIC
Hume

][The addresses in table are not translated

