Usługi wspierania młodzieży w
okresie przejściowym
ZMIANY W USŁUGACH Z POWODU COVID-19
Pomoc w ramach usług wspierania młodzieży w okresie przejściowym (Youth Transition Support) jest
nadal świadczona klientom w trakcie epidemii COVID-19. Jednakże sposób w jaki te usługi będą
dostarczane może się zmienić zgodnie z oficjalnymi zaleceniami zdrowotnymi.
Zamiast spotkań twarzą w twarz lub sesji grupowej, indywidualny kontakt z klientami jest
utrzymywany za pomocą telefonu, a dostawcy prowadzą prace grupowe przez różne platformy
mediów społecznościowych, między innymi Zoom, WhatsApp i Facebook.
Dostawcy usług mają dostęp do pomocy tłumaczy dla klientów, którzy nie mówią dobrze po angielsku.
Dowiedź się o COVID-19 i jego objawach.

Co to są usługi wspierania młodzieży w okresie przejściowym (YTS)?
Usługi YTS pomagają młodym przyjezdnym ze względów humanitarnych oraz migrantom w wieku od 15 do
25 lat będącym w szczególnie trudnej sytuacji brać udział w pracy i edukacji, poprawić ich przygotowanie
zawodowe, ułatwić dostęp do możliwości zatrudnienia i stworzyć więzi społeczne przez edukację i
zaangażowanie w sporcie.
Młodzi przyjezdni ze względów humanitarnych i inni migranci mogą doświadczać problemów z dostępem do
usług wspierających, przebrnięciem przez wymagania szkolenia czy zaangażowaniem się w pracę i często
potrzebują dodatkowej pomocy i wsparcia, by stworzyć i utrzymać więzi w ich nowej społeczności.
To może być spowodowane przez bariery językowe i kulturowe, i/lub brak pomocnych kontaktów i wiedzy o
lokalnym rynku pracy.
Rodziny tych młodych ludzi mogą mieć również problemy z przynależnością i bliskością społeczną.
Usługi YTS są oferowane przez dostawców poprzez wiele przedsięwzięć i działań, w tym pomoc młodym
ludziom w dotarciu do biur zatrudnienia i miejsc pracy, oraz zawodową lub dalszą edukację.

Jak usługi YTS mogą pomóc młodym ludziom?
Usługi YTS pomagają w budowaniu zdolności i odporności wśród młodych przyjezdnych ze względów
humanitarnych i innych uprawnionych migrantów, by ułatwić im kontynuowanie nauczania i pomyślne
przejście do zatrudnienia.
Usługi YTS skupiają się na czterech kluczowych dziedzinach. Są to:

•

Partnerstwo dla Zatrudnienia pomagające młodym ludziom w przygotowaniu do pracy.

•

Mocne Związki z Edukacją, by wspierać młodych ludzi w kontynuowaniu nauki.

•

Zawodowe Perspektywy, by pomóc młodym ludziom osiągnąć i wzmocnić ich zawodowe umiejętności.

•

Zaangażowanie w Sporcie, by pomóc młodym ludziom w zbudowaniu więzi społecznych i pewności
siebie poprzez programy sportowe.

Czy jestem uprawniony do otrzymania usług?
Możesz być uprawniony do otrzymania usług YTS, jeżeli jesteś stałym rezydentem w wieku od 15 do 25 lat
ze słabą znajomością języka angielskiego i przybyłeś do Australii w przeciągu ostatnich pięciu lat jako
przyjezdny ze względów humanitarnych lub w ramach łączenia rodzin.

Jak mogę uzyskać dostęp do usług YTS?
Tabela poniżej podaje listę dostawców usług YTS. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w tym programie,
skontaktuj się z dostawcą usług w Twojej okolicy.
Dostawca Usług

Usługi YTS są dostępne w następujących okolicach

Lebanese Muslim Association

Canterbury, Bankstown, Liverpool i Fairfield, NSW

Community Migrant Resource Centre Inc
(Parramatta)

Auburn i 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 and Whitehorse, VIC

Brotherhood of St Laurence

Hume, VIC

