Serviço de Apoio à Transição para Jovens
ALTERAÇÕES NOS SERVIÇOS DEVIDO AO COVID-19
O suporte do Serviço de Apoio à Transição para Jovens continua disponível para os clientes durante
o surto de COVID-19. No entanto, a maneira como os serviços são prestados pode mudar de acordo
com as orientações oficiais de saúde.
Em vez de sessões presenciais ou em grupo, o contato individual com os clientes passará a ser feito
por telefone e os provedores realizarão atividades em grupo por meio de diferentes plataformas de
mídia social, incluindo Zoom, WhatsApp e Facebook.
Os provedores de serviços têm acesso a serviço de intérprete por telefone para clientes que não
dominam o inglês.
Informe-se sobre o COVID-19 e seus sintomas.

O que é o Serviço de Apoio à Transição para Jovens (YTS)?
Os serviços do YTS ajudam jovens ingressantes humanitários e imigrantes vulneráveis de 15 a 25 anos a
participar de atividades de trabalho e educação, aprimorar competências de trabalho, ter acesso a formação
profissional e criar bons vínculos sociais por meio do envolvimento na educação e no esporte.
Os jovens ingressantes humanitários e outros imigrantes podem enfrentar desafios no acesso aos serviços
de apoio, nas exigências acadêmicas e na fixação no emprego, e geralmente precisam de ajuda e apoio
adicional para formarem e manterem vínculos em sua nova comunidade.
Isso pode ser atribuído a barreiras linguísticas e culturais e/ou falta de boas redes de contato e pouco
conhecimento do mercado de trabalho local.
As famílias dos jovens também podem enfrentar dificuldades de inserção e interação social.
Os serviços do YTS são oferecidos pelos provedores por meio de uma variedade de projetos e atividades,
incluindo a assistência para jovens entrarem em contato com agências de emprego e empregadores locais
e com outros cursos profissionalizantes ou formação contínua.

Como os serviços do YTS podem ajudar os jovens?
Os serviços do YTS ajudam jovens ingressantes humanitários e outros imigrantes elegíveis a
desenvolverem competência e resiliência, que serão úteis para permanecerem na escola e fazerem uma
transição bem-sucedida ao emprego.
Os serviços da YTS se concentram em quatro áreas principais. Elas são:
•

Parcerias para Emprego para aprimorar a competência de jovens para o trabalho.

•

Fortes Vínculos com Educação para incentivar os jovens a permanecerem na escola.

•

Oportunidades Profissionalizantes para ajudar os jovens a obterem e fortalecerem suas competências
profissionais.

•

Engajamento Esportivo para ajudar os jovens a desenvolverem vínculos sociais e confiança por meio de
programas esportivos.

Sou elegível para receber estes serviços?
Você pode ser elegível para os serviços do YTS se for um residente permanente com idade entre 15 e 25
anos e tiver chegado à Austrália nos últimos cinco anos como ingressante humanitário ou se for imigrante
com visto de família e baixa proficiência em inglês.

Como posso ter acesso aos serviços YTS?
A tabela abaixo inclui os provedores de serviços do YTS. Caso tenha interesse em participar do programa,
entre em contato com o provedor de serviços da sua região.
Provedor de Serviços

Os serviços do YTS estão disponíveis nas seguintes
regiões

Lebanese Muslim Association

Canterbury, Bankstown, Liverpool e Fairfield, NSW

Community Migrant Resource Centre Inc Auburn e 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 e Whitehorse, VIC

Brotherhood of St Laurence

Hume, VIC

