Layanan Dukungan Transisi Pemuda

Dukungan di bawah layanan Dukungan Transisi Pemuda (Youth Transition Support - YTS) tetap
tersedia untuk klien selama wabah COVID-19. Namun, penyelenggaraan layanan dapat berubah
sesuai dengan imbauan kesehatan resmi.
Sebagai ganti sesi tatap muka atau kelompok, kontak individu dengan klien kini dilakukan melalui
telepon, dan penyedia mengadakan kerja kelompok melalui berbagai platform media sosial termasuk
Zoom, WhatsApp, dan Facebook.
Penyedia layanan memiliki akses ke layanan telepon juru bahasa untuk klien yang tidak lancar
berbahasa Inggris.
Pelajari tentang COVID-19 dan gejala-gejalanya.

Apa itu layanan Dukungan Transisi Pemuda (YTS)?
Layanan YTS membantu anak muda pendatang kemanusiaan dan migran rentan berusia 15 sampai 25
tahun berpartisipasi dalam dunia kerja dan pendidikan, meningkatkan kesiapan mereka di tempat kerja,
memberikan akses ke kesempatan pendidikan kejuruan, dan menciptakan koneksi sosial yang kuat melalui
keterlibatan dalam pendidikan dan olahraga.
Anak muda pendatang kemanusiaan dan migran lainnya mungkin mengalami kesulitan mengakses layanan
dukungan, memenuhi tuntutan pelatihan, dan memantapkan diri mereka di dunia kerja, serta sering kali
membutuhkan bantuan dan dukungan ekstra untuk terhubung dan tetap terhubung dengan komunitas baru
mereka.
Kesulitan ini mungkin diakibatkan oleh hambatan bahasa dan budaya, dan/atau kurangnya jalinan jejaring
dan pengetahuan tentang pasar tenaga kerja lokal.
Keluarga para anak muda ini juga mungkin bergulat dengan masalah adaptasi diri dan keterhubungan
sosial.
Layanan YTS disediakan oleh penyedia melalui berbagai proyek dan kegiatan termasuk membantu anak
muda terhubung dengan layanan ketenagakerjaan lokal dan lowongan kerja, serta pendidkan kejuruan atau
pendidikan lanjutan lainnya.

Bagaimana layanan YTS dapat membantu anak muda?
Layanan YTS membantu meningkatkan kemampuan dan ketahanan anak muda pendatang kemanusiaan
dan migran lainnya yang memenuhi syarat untuk membantu mereka melanjutkan pendidikan dan bertransisi
ke dunia kerja dengan sukses.

Layanan YTS berfokus pada empat bidang utama, yaitu:


Kemitraan Dunia Kerja untuk meningkatkan kesiapan kerja anak muda.



Koneksi yang Kuat ke Pendidikan untuk mendukung anak muda agar tetap terhubung dengan
pendidikan.



Kesempatan Pendidikan Kejuruan untuk membantu anak muda memperoleh dan meningkatkan
keterampilan kejuruan mereka.



Keterlibatan dalam Olahraga untuk membantu anak muda membangun koneksi sosial dan kepercayaan
diri melalui program olahraga.

Apakah saya memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan?
Anda mungkin memenuhi syarat untuk layanan YTS jika Anda penduduk tetap berusia 15 sampai 25 tahun
yang tiba di Australia dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai pendatang Kemanusiaan atau migran
tautan Keluarga dengan kemampuan bahasa Inggris yang rendah.

Bagaimana cara mengakses layanan YTS?
Tabel di bawah ini berisi daftar penyedia layanan yang menyediakan layanan YTS. Jika Anda berminat
untuk ikut serta dalam program, hubungi penyedia jasa di wilayah lokal Anda di bawah ini.
Penyedia Jasa

Layanan YTS tersedia di wilayah-wilayah berikut

Lebanese Muslim Association

Canterbury, Bankstown, Liverpool, dan Fairfield, NSW

Community Migrant Resource Centre Inc
(Parramatta)

Auburn dan 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, dan Whitehorse, VIC

Brotherhood of St Laurence

Hume, VIC

