ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਾਵ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ
ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਾਵ ਸਵਹਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ (Youth Transition Transition Support services) ਅਧੀਨ ਵਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਵਹਯੋਗ COVID-19 ਦੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗ ਾ। ਪਰ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਹਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸ ਾਰ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਿੋ-ਸਾਿਹਣੇ ਜਾਂ ਸਿਵਹਕ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰਤੀ ਵਵਅਕਤੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨਕਰਤਾ ਸਿਵਹਕ ਕੂੰ ਿ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਸੋਸ਼ਲ
ਿੀਡੀਆ ਪਲੇ ਟਫਾਰਿਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਜ਼ਿ, ਵਹਾਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁਿੱ ਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨਹ ਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ ੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਂਦੇ।

COVID-19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸਿੱ ਖੋ

ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਾਵ ਸਹਿਯੋਗ (YTS) ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
YTS (Youth Transition Support Services) ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਨਵਤਾਵਾਦ (humanitarian entrants) ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਏ 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਯੁਵਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ, ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਲਈ ਕਤਆਰ ਰਕਹਣ ਕਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਲਆ ਸਕਣ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਵਵਸਾਈਕ ਮੌਕਕਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੋ ਕੇ , ਮਜਬੂਤ ਸਮਾਕਜਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਿਾਨਵਤਾਵਾਦ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਏ ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਦਸਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਹਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਵਵਿੱ ਚ, ਕਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਕਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਕਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਕਵਿੱ ਚ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਵਹਣ ਲਈ,
ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਕਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਥਾਕਪਤ ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਲੇ ਬਰ ਮਾਰਕਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ
ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਨ ਲੋ ਕ ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਵਰਵਾਰ ਵੀ ਇਨਹ ਾਂ ਸਿਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂੰ ਘਰਸ਼ ਿਵਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ , ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਓਹ ਕਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਹੋਏ ਹਨ
(belonging and social connectedness)।
ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ , YTS ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਨਾ, ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ।

YTS ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਹਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ?
YTS ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਿੱ ਥ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਕਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਕ ਓਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਵਿੱ ਚ ਰੁਿੱ ਝੇ
ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।

YTS ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਰ ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਕਰਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ:
•

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (Partnershi for Employment) ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

•

ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਬਤ ਕੁ ਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਹਣ ਵਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

•

ਜਵਾਨ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨੂੰ ਵਕਿੱ ਤਾਿੁਖੀ ਿੌਕੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਆਪਣੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਹੁਨਰ ਹਾਕਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ।

•

ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗ ਰਾਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਾਵਜਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਤਿਵਵਸ਼ਵਾਸ ਬਨਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਵਿਲੇ ।

ਕੀ ਮੈਂ ਇਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਿਾਂ?
ਤੁਸੀਂ YTS ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਨਵਾਸੀ ਹੋ ਅਤੇ ਵਪਛਲੇ ਪੂੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ, ਬਤੌਰ ਿਾਨਵਤਾਵਾਦ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ Family stream ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋ ਵਜਸਦੀ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਿਰਿੱ ਥਾ ਘਿੱ ਟ ਹੈ।

ਮੈਂ YTS ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਂ?
ਥਿੱ ਲੇ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਟੇਬਲ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਹੈ ਜੋ YTS ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਿ ਕਵਿੱ ਚ ਕਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ
ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ

YTS ਸੇਵਾਵਾਂ ਥੱ ਲੇ ਹਦੱ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਹਵੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਨ

ਲੈ ਬਨੀਜ਼ ਿੁਸਵਲਿ ਸੂੰ ਗਠਨ
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