Servicii de sprijin pentru tinerii aflați în tranziție
SCHIMBĂRI ÎN SERVICII CAUZATE DE COVID-19
Suportul în cadrul Serviciilor de sprijin pentru tinerii aflați în tranziție continuă să fie disponibil pe
perioada pandemiei COVID-19. Cu toate acestea, modul de furnizare a serviciilor se poate schimba
în conformitate cu recomandările oficiale de sănătate.
În loc de sesiuni față în față sau în grup, contactul individual cu clientii se face acum prin telefon, iar
furnizorii organizează activități în grup prin diferite platforme de mijloace sociale, inclusiv Zoom,
WhatsApp și Facebook.
Furnizorii de servicii au acces la servicii de interpretare pentru clienții care nu vorbesc bine limba
engleză.
Informați-vă despre COVID-19 și simptomele sale.

Ce sunt serviciile de sprijin pentru tinerii aflați în tranziție (YTS)?
Serviciile YTS îi ajută pe tinerii care au intrat în țară pe o viză umanitară și pe migranții vulnerabili cu vârste
cuprinse între 15 și 25 de ani să participe la muncă și educație, să își îmbunătățească gradul de pregătire
pentru locul de muncă, să aibă acces la oportunități profesionale și să întrețină legături sociale puternice prin
educație și implicare sportivă.
Tinerii participanți care au intrat în țară pe o viză umanitară și alți migranți se pot confrunta cu provocări în
ceea ce privește accesul la serviciile de sprijin, cererile de formare și stabilirea lor la un loc de muncă și,
adesea, au nevoie de ajutor și sprijin suplimentar pentru a deveni și a rămâne conectați în noua lor
comunitate.
Acest lucru poate fi cauzat de barierele lingvistice și culturale și/sau de lipsa de rețele consacrate și de
familiarizare cu piața locală de muncă.
Familiile tinerilor se pot confrunta, de asemenea, cu probleme de apartenență și de conectare socială.
Serviciile YTS sunt furnizate printr-o serie de proiecte și activități, inclusiv asistarea tinerilor să intre în
legătură cu serviciile și locurile de muncă locale, precum și în privința educației lor profesionale sau de
formare continuă.

Cum pot serviciile YTS ajute tinerii?
Serviciile YTS contribuie la consolidarea capacității și a mobilității tinerilor care au intrat în țară pe o viză
umanitară și a altor migranți eligibili pentru a-i ajuta să rămână implicați în educație și să facă tranziții de
succes către ocuparea unui loc de muncă.
Serviciile YTS se concentrează pe patru domenii-cheie. Acestea sunt:
•

Parteneriat pentru ocuparea forței de muncă cu scopul îmbunătățirii pregătirii pentru muncă a tinerilor.

•

Legături puternice cu Agențiile de educație pentru a sprijini tinerii să rămână în contact cu educația.

•

Oportunități profesionale în a-i ajuta pe tineri să obțină și să își consolideze competențele profesionale.

•

Angajarea în activități sportive pentru a ajuta tinerii să construiască relații sociale și să își întărească
încrederea în sine prin programe sportive.

Sunt eligibil pentru a primi servicii?
S-ar putea să fiți eligibil pentru serviciile YTS, dacă sunteți rezident permanent cu vârsta cuprinsă între 15 și
25 de ani și ați ajuns în Australia în ultimii cinci ani ca migrant umanitar sau ca migrant pe o viză de familie,
având un nivel scăzut de aptitudini de limba engleză.

Cum pot accesa serviciile YTS?
Tabelul de mai jos enumeră furnizorii de servicii care livrează servicii YTS. Dacă sunteți interesat să
participați la program, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii de mai jos din zona dumneavoastră.
Furnizor de servicii

Serviciile YTS sunt disponibile în următoarele zone

Lebanese Muslim Community

Canterbury, Bankstown, Liverpool și Fairfield, NSW

[Comunitatea musulmană libaneză]
Community Migrant Resource Centre Inc
(Paramatt)

Auburn și Blacktown, NSW

[Centrul comunitar de resurse pentru
migranți (Parramatta)]
Multicultural Australia

Brisbane, Qld

[Australia multiculturală]
Access Community Services Limited
[Societatea pentru accesarea serviciilor
comunitare]
Victorian Foundation for Survivors of
Torture Inc (Foundation House)

Logan, QLD

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

[Fundația din Victoria pentru supraviețuitorii
torturii (Fundation House)]
Brotherhood St. Laurence
[Frăția Sf. Laurence]

Hume, VIC

