័
ត ើអ្វីតៅតេវាគាំពារជនវយជាំ
ទង់េម្រាប់ការឆ្ល ងកា ់ដាំណា

ជាំនួយសប្កាមសេវារាំពារជនេ័យជាំទង់េប្មារ់ការឆ្ល ងការ់ែណ្ដ
ាំ ក់កាល
សៅមានរនា េប្មារ់អរិថ្ិជនកនុងអាំឡ
ុ ងសពលមានកូ េ ីែ-19 រាររារ។
ដររសរៀរផ្ដល់សេវាសនោះអាចមានការដកដប្រអាប្េ័យសៅសលើឱវាទផ្ល េូ ការដផ្ាកេុខាភិបាល។
ជាំនួេការជួ រមុខ្ផ្ទាល់ឬាប្ក ុម ការជួ រាមួ យអរិថ្ិជននីមួយៗ ឥឡូេសនោះប្រូេសធវ ើតមសេវាទូរេ័ពា េ ជ្ជញ
ស ើយាែរ័នផ្ដល់សេវាទង
ាំ ឡាយសធវ ើកិចចការាប្ក ុមតមរយៈរណ្ដ
ដ ញេងគ មតត រ ួមទង
ាំ Zoom, WhatsApp
និង Facebook ផ្ង។
ាែរ័នផ្ដល់សេវាអាចសប្រើសេវារកដប្រេប្មារ់ប្បាប្េ័យាមួ យអរិថ្ិជនដែលពុាំេូេសចោះភ្ជាអង់សគល េ។
ដេវ ងយល់អាំពី កូ វ ីដ-19 និងតោគេញ្ញារបេ់វា។

ក់កាល (YTS)?
សេវា YTS
ជួ យជនចូ លមកតាំងទីលាំសៅសោយកតាមនុេសធម៌ស យ
ើ និងជនអសតាប្រសេេន៍ដែលងាយរងសប្រោះថ្នាក់ដែលមានអា
យុព១
ី ៥សៅ២៥ឆ្ាឲ្
ាំ យចូ លរ ួមកនុងការសធវ ើការនិងការេិកា រសងក ើនការសប្រៀមសរៀរចាំខ្ល ួនេប្មារ់ការចូ លសធវ ើការ
ផ្ដល់ឱកាេកនុងការទទួ លបាន េ ជ្ជាជជីេៈ ស ើយនិងរសងក ើរទាំតក់ទាំនងេងគ មតមរយៈការេិកានិងកីឡា។
ជនចូ លមកសៅសោយកតាមនុេសធម៌ស ើយនិងជនអសតាប្រសេេន៍ែទទសទៀរដែលមានេ័យសកេ ង
អាចជួ រប្រទោះរញ្ហាកនុងការទទួ លបានសេវារាំពារ
សោោះប្ាយក៏ែូចារាំសពញរប្មូេការទនកមេ េ ជ្ជធី វ ឹកហារ់រណ្ុោះរណ្ដ
ដ លនិងការសប្រៀមសរៀរចាំខ្ល ួនេប្មារ់ការចូ លសធវ ើការ
ស ើយាទូ សៅគឺប្រូេការជាំនួយរដនែ មសែើមបីផ្ារភ្ជជរ់និងរនា ផ្ារភ្ជជរ់កនុងេងគ មថ្េីររេ់ខ្ល ួន។
រញ្ហាឬឧរេគគ ទង
ាំ សតោះអាចរណ្ដ
ដ លមកពីភ្ជានិងេរបធម៌ និង/ឬ
ការខ្វ ោះរណ្ដ
ដ ញនិងការយល់ែឹងអាំពទ
ី ីផ្ារពលកមេ ។
ប្ក ុមប្គួ ារររេ់ជនេ័យសកេ ងក៏អាចមានរញ្ហា មិនផ្ារភ្ជជរ់កនុងេងគ មឬរេនអា ករារ់រក។
សេវាកមេ YTS សធវ ើការផ្ដល់ជូនសោយភ្ជាក់ងារទង
ាំ ឡាយតមរយៈេកមេ ភ្ជពគសប្មាងមួ យចាំនួន
រ ួមទង
ាំ ជួយជនេ័យសកេ ងកនុងការប្បាប្េ័យាមួ យភ្ជាក់ងាររកការងារសធវ ើ
និងការេិកាអាំពី េ ជ្ជាជជីេៈឬេប្មារ់ការេិការនា សទៀរ។

ត ើតេវា YTS ជួយជនវ ័យតកេ ងតោយវ ិធីណា ?
សេវា YTS
ជួ យកាងេមរែ ភ្ជពនិងភ្ជពរ ឹងមាាំររេ់ជនចូ លមកសៅសោយកតាមនុេសធម៌និងជនអសតាប្រសេេន៍ ែទទសទៀរដែ
លមានេិទធទទួ លជាំនួយ សែើមបីជួយឲ្យពួ កសគរនា ការេិកា
និងរនា ឆ្លងការ់ែាំណ្ដក់កាលតាំងទីលាំសៅសោយសាគជ័យកនុងការទទួ លបានការងារ។

សេវា YTS សផ្ទដរសៅសលើចាំណុចសរលចាំនួន៤ គឺ ៖
•

ការផ្្ុាំាមួ យទែគូ កនុង េ ជ្ជេ័យការងារសែើមបីរសងក ើនការសប្រៀមសរៀរចាំខ្ល ួនេប្មារ់ចូលសធវ ើការ

•

មានទាំតក់ទាំនងមាាំាមួ យ េ ជ្ជេ័យេិកាសែើមបីជួយជនេ័យសកេ ងឲ្យរកាការផ្ារភ្ជជរ់ាមួ យការេិកា។

•

ឱកាេទទួ ល េ ជ្ជាជជីេៈសែើមបីជួយជនេ័យសកេ ងឲ្យទទួ លរក៏ែូចាពប្ងឹងជាំតញអាជីពររេ់ខ្ល ួន។

•

ការចូ លរ ួមកនុងកីឡាសែើមបីជួយជនេ័យសកេ ងាែរតទាំតក់ទន
ាំ ងេងគ មនិងទាំនុកចិរាសលើខ្ល ួនឯងតមរយៈកមេ េ ជ្ជធីកី
ឡា។

ត ើខ្ញាំានេិទធិទទួ លតេវាទាំងតនេះឬតទ ?
សោកអា កអាចមានេិទធិទទួ លសេវា YTS
ប្រេិនសរើសោកអា កាជនរេ់សៅអចិទ្នា យ៍មានអាយុពី១៥ែល់២៥ឆ្ាាំស ើយនិងមកែល់ប្រសទេអូ ្ាាលីកនុងសពល៥ឆ្ាាំ
កនល ងមកសនោះ សោយមកកនុងកតាមនុេសធម៌
ឬក៏ាជនអសតាប្រសេេន៍មកាមួ យប្ក ុមប្គួ ារមានកប្មិរភ្ជាអង់សគល េទរ។

ត ើខ្ញាំអាចទទួ លបានតេវា YTS តោយវ ិធីណា ?
តរាងខាងសប្កាមសនោះមានស្េោះាែរ័នផ្ដល់សេវា YTS ។ សរើសោកអា កមានចាំណ្ដរ់អារមេ ណ៍ចង់ចូលរ ួមកនុងកមេ េ ជ្ជធីសនោះ
េូ មទក់ទងាមួ យាែរ័នផ្ដល់សេវាខាងសប្កាមសៅកនុងរាំរន់មូលោានររេ់សោកអា ក។
ស្ថាប័នផ្ដលត់ េវា

សេវា YTS មានសៅកមុងរាំរន់ទង
ាំ សនោះ

Lebanese Muslim Association

Canterbury, Bankstown, Liverpool និង Fairfield, NSW

Community Migrant Resource Centre Inc Auburn និង Blacktown, NSW
(Parramatta)
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 និង Whitehorse, VIC

Brotherhood of St Laurence

Hume, VIC

