Услуги за поддршка на млади лица
во преодниот период
Услугите за поддршка од програмата за млади лице во преодниот период (Youth Transition
Support - YTS) ќе продолжи да им бидат достапни на корисниците во текот на пандемијата
на коронавирусот КОВИД-19. Меѓутоа, начинот на кој услугите се даваат може да се
промени во согласност со официјалните здравствени совети.

Наместо групни состаноци или средби лице-в-лице, индивидуалниот контакт со
корисниците сега се води по телефон, а давателите на услуги спроведуваат групна работа
преку различни платформи за социјални медиуми, вклучувајќи Zoom, WhatsApp и Фејсбук.
Давателите на услуги можат да ангажираат преведување преку телефон за корисници кои
не зборуваат добро англиски.

Дознајте повеќе за КОВИД-19 и неговите симптоми

Што Службата за поддршка на млади во преодниот период?
Услугите на YTS им помагаат на младите носители на хуманитарни визи и на други ранливи
доселеници на возраст од 15 до 25 години, да учествуваат во работа и образование, да ја подобрат
подготвеноста за вработување, да ги подобрат професионалните способности и да создадат силни
социјални врски преку образование и спортско ангажирање.
Младите носители на хуманитарни визи и другите доселеници може да имаат тешкотии да стапат во
контакт со службите за поддршка, да се справуваат со барањата на обуката и останувањето на
работа, и често им треба дополнителна помош и поддршка за да станат и останат поврзани со
својата заедница.
Тоа може да биде резултат на јазичните и културните бариери и/или недостиг на воспоставени
општествени мрежи и слабо познавање на локалниот пазар на трудот.
Семејствата на млади луѓе исто така се борат со чувства на неприпаѓање и социјална неповрзаност.
YTS услугите ги даваат даватели на услуги преку низа проекти и активности, вклучително и помагање
на младите луѓе да се поврзат со локалните служби за вработување и работни места, и стручно или
друго натамошно образование.

Како YTS услугите можат да им помогнат на младите?
YTS услугите помагаат да се зајакне способноста и отпорноста на младите носители на хуманитарни
визи и на други доселеници кои имаат право на YTS услугите, да останат ангажирани во
образованието и да направат успешна транзиција во вработувањето.

Услугите на YTS се сконцентрирани на четири клучни области:
•

Партнерства за вработување со кои се подобрува подготвеноста на младите за вработување.

•

Силни врски со образованието, за да им се даде поддршка на младите луѓе да останат поврзани
со образованието.

•

Стручни можности, за да им се помогне на младите да ги стекнат и зајакнат нивните стручни
способности.

•

Спортски ангажмани, за да им се помогне да создадат социјални врски и самодоверба.

Дали имам право на овие услуги?
Вие може да имате право на YTS услуги ако сте постојан жител на возраст од 15 до 25 години и сте
пристигнале во Австралија во последните пет години како корисник на хуманитарна виза или сте
доселеник со виза за соединување на семејството, со слабо познавање на англискиот јазик.

Како можам добијам YTS услуги?
Следната табела наведува податоци за даватели на YTS услуги. Доколку сте заинтересирани да
учествувате во програмата, контактирајте давател на услуги кој во вашата локална област.

Давател на услуги

YTS услуги се достапни во следните места

Lebanese Muslim Association

Canterbury, Bankstown, Liverpool and Fairfield, NSW

Community Migrant Resource Centre Inc
(Parramatta)

Auburn and Blacktown, NSW

Multicultural Australia

Brisbane, QLD

Access Community Services Limited

Logan, QLD

Victorian Foundation for Survivors of
Torture Inc (Foundation House)
Brotherhood of St Laurence

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

