خدمات حمایتی انتقال نوجوانان
تغییرات خدمات به دلیل کووید – ۱۹
حمایت تحت عنوان خدمات حمایتی انتقال نوجوانان همچنان در زمان شیوع کووید ۱۹ -برای مراجعین قابل دسترسی است.
بااینحال ،نحوه ارائه خدمات ممکن است براساس توصیه مقامات بهداشتی تغییر کند.
به جای جلسات حضوری یا گروهی ،تماسهای فردی با مراجعان از طریق تلفن انجام می گیرند و ارائه کنندگان ،کارهای
گروهی را از طریق شبکه های اجتماعی از جمله زوم ،واتس اپ و فیس بوک انجام می دهند.
ارائه کنندگان خدمات برای افرادی که به خوبی انگلیسی صحبت نمی کنند ،به خدمات ترجمه تلفنی دسترسی دارند.
در مورد کووید ۱۹ -و عالئم آن اطالعات کسب کنید.

خدمات حمایتی انتقال نوجوانان ( )YTSچیست؟
 YTSبه جوانانی که تحت عنوان بشردوستانه وارد شده اند و مهاجران آسیب پذیر بین سن  ۱۵تا  ۲۵سال کمک می کند تا به کار
و تحصیل بپردازند ،آمادگی خود برای کار را بهبود بخشند ،به فرصتهای شغلی فنی و حرفه ایی دستیابی داشته باشند و از طریق
شرکت در تحصیل و ورزش روابط اجتماعی مستحکمی بسازند.
جوانان ورودی تحت عنوان بشردوستانه و سایر مهاجران می توانند برای دسترسی به خدمات حمایتی ،شناخت الزامات آموزشی
و تثبیت خود در زمینه کاری دچار مشکل شوند ،و اغلب برای در ارتباط ماندن با جامعه جدید خود ،به کمک و حمایت بیشتری
نیاز دارند.
این ممکن است به دلیل موانع زبانی و فرهنگی ،و یا عدم وجود ارتباطات مستحکم و عدم آگاهی در مورد بازار کار محلی باشد.
خانواده های نوجوانان نیز ممکن است با مسئله حس تعلق و رضایت اجتماعی دچار مشکل باشند.
خدمات  YTSتوسط ارائه کنندگان طی طیفی از پروژه ها و فعالیتها ارائه می شوند که شامل کمک به جوانان برای ارتباط با
کارها و خدمات استخدام محلی ،یا آموزش حرفه یا غیره می باشد.

 YTSبه جوانان چگونه کمک می کند؟
خدمات  YTSبه جوانانی که از طریق بشردوستانه وارد شده اند و سایر مهاجران واجد شرایط به منظور ظرفیت سازی و
استقامت به منظور ادامه تحصیل کمک می کنند تا انتقال موفقیت آمیزی به سمت استخدام داشته باشند.
خدمات  YTSدر چهار زمینه اصلی تمرکز می کنند .آنها عبارتند از:
• مشارکت برای استخدام برای بهبود آمادگی کاری جوانان
• ارتباط مستحکم با تحصیل به منظور حمایت جوانان به ادامه تحصیل

•
•

فرصتهای حرفه ای برای کمک به جوانان برای کسب و تقویت مهارت های حرفه ای
شرکت در ورزش برای کمک به جوانان برای ایجاد روابط اجتماعی و اعتماد به نفس از طریق برنامه های ورزشی

آیا من برای دریافت این خدمات واجد شرایط هستم؟
 ،اگر شما اقامت دائم دارید و بین  ۱۵تا  ۲۵سال سن دارید و طی پنج سال گذشته تحت عنوان بشردوستانه وارد استرالیا شده اید،
یا مهاجر خانوادگی هستید و زبان انگلیسی تان خوب نیست ،ممکن است واجد شرایط خدمات  YTSباشید.

چگونه به خدمات  YTSدسترسی پیدا کنم؟
جدول زیر لیست ارائه کنندگان خدمات  YTSرا نشان می دهد .اگر به شرکت در این برنامه عالقه دارید ،با ارائه کننده خدمات
در محل خود تماس بگیرید.
ارائه کننده خدمات

خدمات  YTSدر مکانهای زیر قابل دسترسی است
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