د ځوانانو د انتقال مالتړ خدمات

د ځوانانو د انتقال مالتړ الندې مالتړ خدمات د کویډ– 19وبا په جریان کې مراجعه کونکو لپاره شتون لري .په هرصورت ،د
دغه خدماتو د عرضه کولو څرنګوالی ممکن د رسمي روغتیایی الرښود سره په مطابقت کې بدل شي.

د مخامخ یا ګروپي غونډو پرځای ،انفرادي اړیکه اوس د مراجعه کونکو سره د تلیفون له الرې نیول کیږي او وړاندې کونکي د
زووم ،واټس اپ او فیسبوک پشمول مختلف ټولنیز رسنیو دریځونو له الرې ګروپي کار پرمخ وړي.
د خدمت عرضه کونکي د هغه مراجعه کونکو لپاره د تلیفون له الرې ژباړې خدماتو ته السرسی لري څوک چې په انګلسي ژبه
ښه نه غږیږي.
د کویډ– 19او د دې د عالیمو په اړه معلومات.

د ځوانانو انتقال مالتړ ( )YTSخدمات څه شی دي؟
د  YTSخدمات د ځوان بشردوستانه برنامو له الرې راتلونکو او د زیان سره مخ  15نه تر  25کلونو پورې عمر لرونکي
مهاجرینو سره مرسته کوي چې په کار او تعلیم کې برخه واخلي ،خپل د کارځای چمتو والی ښه کړي ،حرفه ای فرصتونو ته
السرسی ولري ،او د تعلیم او سپورتي بوختیاو له الرې قوي ټولنیزې اړیکې جوړې کړي.
ځوان بشردوستانه برنامو له الرې راتلونکي نور مهاجرین د مالتړ خدماتو ته السرسي ،د روزنې غوښتنو مرور کولو او کار
ته د خپل ځان برابرولو برخو کې ننګونو سره مخ کیدی شي ،او ډیری وختونه خپلې نوې ټولنه کې د اړیکو جوړولو او اړیکه
کې پاتې کیدو لپاره اضافي مرستې او مالتړ ته اړتیا لري.
دا ممکن د ژبې او کلتوري خنډونو ،او/یا د شبکو سره اړیکو او د کار ځایی بازار په اړه معلوماتو نه درلودو له امله وي.
د ځوان وګړو کورنۍ هم ممکن د تړاو درلودو او ټولنیزو اړیکو ستونزو سره مخ وي.
د  YTSخدمات د یولړ پر وژو او فعالیتونو له الرې د وړاندې کونکو لخوا عرضه کیږي پشمول د ځایی استخدام خدماتو او
دندو ،او د حرفه ای یا نور تعلیم سره د ځوانانو وصل کیدو کې مرسته کول.

د  YTSخدمات څنګه د ځوان خلکو سره مرسته کولی شي؟
د  YTSخدمات د ځوان بشردوستانه برنامو له الرې راتلونکي او نورو په شرایطو برابر مهاجرینو ظرفیت جوړونه او وده کې
مرسته کوي چې تعلیم کې بوخت پاتې شي او په بریالیتوب سره دندو ته الره ومومي.
د  YTSخدمات څلورو مهمو برخو باندې تمرکز لري .هغه دا دي:

•

د ځوان وګړو د کار لپاره چمتو والي ته وده ورکولو لپاره د استخدام سره شراکتونه.

•

د تعلیم سره د ځوان وګړو په اړیکه کې پاتې کیدو مالتړ لپاره د تعلیم برخې سره قوي اړیکې.

•

د ځوان وګړو سره د حرفه ای مهارتونو السته راوړو او پیاوړي کولو کې د مرستې لپاره حرفه ای فرصتونه.

•

د ځوان وګړو سره د ټولنیزو اړیکو جوړولو او د سپورتي پروګرامونو له الرې باور رامینځته کولو کې مرستې لپاره
سپورتي او ورزشي بوختیاوې.

آیا زه د خدماتو ترالسه کولو لپاره په شرایطو برابر یم؟
ته شاید د  YTSخدمات لپاره په شرایطو برابر اوسې که چیرې د  15نه تر  25کلونو پورې عمر لرونکی دایمي اوسیدونکې یې او
آسټریلیا ته په تیرو پنځه کلونو کې د بشردوستانه برنامو له الرې راتلونکي ،یا د کورنۍ جریان مهاجر په توګه راغلی یې او د انګلسي
ژبې ټیټه سویه لرې.

زه څنګه د  YTSخدماتو ته السرسی ولرم؟
الندې جدول کې د  YTSخدماتو عرضه کونکي د خدماتو وړاندې کونکو نوملړ دی .که تاسې په پروګرام کې ګډون کولو ته
لیوالتیا لرئ ،نو مهرباني وکړئ په خپله سیمه کې الندې د خدمت وړاندې کونکي سره اړیکه ونیسئ.
د خدمت وړاندې کونکی

د  YTSخدماتو وړاندې کونکي په الندې ساحو کې شتون لري

د لبناني مسلمانانو انجمن

کانټربري ،بینکسټون ،لیورپول او فیرفیلډNSW ،

د ټولنې د مهاجرینو سرچینې مرکز نهاد (پاراماټا)

اوبرن او بلیکټاونNSW ،

څو کلتوري آسټریلیا

بریسبنQLD ،

د السرسي ټولنې خدمات د محدودیت سره

لوګنQLD ،

د شکنجې پاتې شویو لپاره د ویکټورین بنسټ نهاد (بنسټ
خونه)

ګریټر ډنډینوګ ،کاسي ،هومی ،بریمبانک ،ډاربین ،میریبیرنوګ ،میلبورن او وایټ
هارسVIC ،

د سانټ الرنس برادرهوډ یا ورورولي

هویVIC ،

