Ondersteuningsdiensten voor de
Transitie van Jongeren

Steun in het kader van de Ondersteuningsdiensten voor de transitie van jongeren blijft beschikbaar
voor klanten tijdens de COVID-19-uitbraak. De manier waarop de diensten geleverd worden kan
weliswaar veranderen in overeenstemming met het officiële gezondheidsadvies.
In plaats van persoonlijke of groepssessies zal het individuele contact met klanten nu telefonisch
plaatsvinden en dienstverleners zullen groepswerk implementeren via verschillende sociale media
platforms waaronder Zoom, WhatsApp en Facebook.
Dienstverleners hebben toegang tot telefonische tolkendiensten voor klanten die niet goed Engels
spreken.
Meer informatie over COVID-19 en de symptomen.

Wat zijn de Ondersteuningsdiensten voor de transitie van jongeren
(YTS)
De YTS-diensten helpen jonge humanitaire nieuwkomers en kwetsbare migranten tussen de 15 en 25 jaar
om deel te nemen aan werk en onderwijs, met als doel om door middel van onderwijs en sport hun
gereedheid voor tewerkstelling te verbeteren, toegang te bieden tot beroepsmogelijkheden en sterke sociale
relaties op te bouwen.
Jonge humanitaire nieuwkomers en andere migranten kunnen problemen ondervinden bij het verkrijgen van
toegang tot ondersteunende diensten, het navigeren van opleidingsvereisten en om zichzelf te profileren op
de arbeidsmarkt. Zij hebben ook vaak extra hulp en ondersteuning nodig om contact te maken en
onderhouden binnen hun nieuwe gemeenschap.
Dit kan het gevolg zijn van taal- en culturele barrières, en/of een gebrek aan gevestigde netwerken en kennis
van de lokale arbeidsmarkt.
De families van deze jongeren kunnen ook te maken krijgen met problemen op het gebied van
verbondenheid en sociale relaties.
De YTS-diensten worden geleverd via een reeks projecten en activiteiten, inclusief assistentie om contact te
leggen met lokale arbeidsbemiddelingsdiensten en jobs, alsmede beroeps- of ander vervolgonderwijs.

Hoe kunnen jonge mensen baat hebben van de YTS-diensten?
De YTS-diensten helpen om het vermogen en de veerkracht van jonge humanitaire nieuwkomers en andere
in aanmerking komende migranten op te bouwen zodat zij betrokken blijven bij hun onderwijs een
succesvolle overgang naar een baan realiseren.
De YTS-diensten richten zich op vier pijlers. Dit zijn:
•

Partnerschappen voor werkgelegenheid om de gereedheid voor tewerkstelling onder jongeren te
verbeteren.

•

Sterke relaties op het gebeid van onderwijs om jongeren te helpen verbonden te blijven met hun
opleiding.

•

Mogelijkheden tot beroepsopleiding om jongeren te helpen beroepsvaardigheden te verwerven en
versterken.

•

Betrokkenheid in sport om jongeren te helpen sociale contacten en zelfvertrouwen op te bouwen door
middel van sportprogramma's.

Kom ik in aanmerking om diensten te ontvangen?
Je kunt in aanmerking komen voor de YTS-diensten als je een permanente inwoner bent, tussen de 15 en
25 jaar en wanneer je in de afgelopen vijf jaar Australië bent binnengekomen als een humanitaire
nieuwkomer, of een migrant via de gezinsinstroom en over een beperkte Engelse taalvaardigheid beschikt.

Hoe krijg ik toegang tot de YTS-diensten?
De onderstaande tabel vermeldt de dienstverleners die YTS-diensten voorzien. Als je interesse hebt om deel
te nemen aan het programma, neem dan contact op met een dienstverlener bij jou in de buurt.
Dienstverlener

YTS-diensten zijn beschikbaar in de volgende gebieden

Lebanese Muslim Association

Canterbury, Bankstown, Liverpool en Fairfield, NSW

Community Migrant Resource Centre
Inc. (Parramatta)

Auburn en Blacktown, NSW

Multicultural Australia

Brisbane, QLD

Access Community Services Limited

Logan, QLD

Victorian Foundation for Survivors of
Torture Inc. (Foundation House)

Greater Dandenong, Casey, Hume, Brimbank,
Darebin, Maribyrnong, Melbourne en Whitehorse, VIC

Brotherhood of St Laurence

Hume, VIC

