இளைஞர் நிளைமாறல் ஆதரவு சேளைகள்

இவளஞர் நிவைமாறல் ஆதரவு சேவைகளின் கீழ், சகாவிட்-19ன் கட்டவிழ்ந்த நிவையிலும்,

ைாடிக்வகயாளர்களுக்கு ஆதரவுகள் பதாடர்ந்து கிவடக்கின்றன. இருப்பினும் அதிகாரபூர்ைமான சுகாதார
அறிவுவரக்கு ஏற்றைாறு, சேவைகள் ைழங்கப்படும் முவற மாறைாம்.
செருக்கு செரான அல்ைது குழுைான அமர்வுகளுக்குப் பதிைாக, ைாடிக்வகயாளர்களுடனான தனிப்பட்ட
ேந்திப்புகள் இப்சபாது பதாவைசபசியினூடாக பேய்து பகாள்ளப்படுகிறது, மற்றும் ைழங்குெர்கள் குழுரீதியான
பணிகவள ஜூம், ைாட்ஸ்அப், முகநூல் உள்ளிட்ட பைவ்சைறு ேமூக ஊடகத் தளங்களினூடாக ெடத்திக்
பகாள்கிறார்கள்.
ஆங்கிைம் ென்றாக சபோத ைடிக்வகயாளர்களுக்காக, சேவை ைழங்குெர்கள் பதாவைசபசி உவரபபயர்ப்பு
சேவைகவள அணுகும் ைேதி உள்ளது.
சகாவிட்-19 மற்றும் அதன் அறிகுறிகள் பற்றி அறிந்து பகாள்க.

இளைஞர் நிளைமாறல் ஆதரவு (ளை.டி.எஸ். - YTS) சேளைகள் என்பது என்ன?
வை.டி.எஸ். சேவைகள் மனிதாபிமானரீதியில் உள்ைந்த இளம் ையதினரும் 15 முதல் 25 ையதுக்குட்பட்ட எளிதில்
பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய குடிசயறிகளும் சைவை மற்றும் கல்வியில் பங்குபபறுைதற்கு, அைர்களது பணியிட ஆயத்த
நிவைவய சமம்படுத்திக் பகாள்ைதற்கு, பதாழில் ைாய்ப்புகளுக்கான அணுகவை ைழங்குைதற்கு, அத்சதாடு, கல்வி
மற்றும் விவளயாட்டுக்களில் ஈடுபடுதலினூடாக ைலிவமயான ேமுதாய இவைப்புகவள உருைாக்குைதற்கு உதவுகிறது.
மனிதாபிமானரீதியில் உள்ைந்த இளம் ையதினரும், இதர குடிசயறிகளும் ஆதரவு சேவைகவள அணுகிக் பகாள்ைதிலும்,
பயிற்சிபபறுைதின் சதவைகளுக்கு பெறிமுவறப்படி பேலுத்திக் பகாள்ைதிலும், சைவையில் தங்கவள ஸ்திரப்படுத்திக்
பகாள்ைதிலும் ேைால்கவள எதிர்பகாள்ளக்கூடும் என்பசதாடு அைர்களது புதிய ேமூகத்தில் இவைப்புகவள
உண்டாக்குைதிலும் பதாடர்ந்து தக்கவைத்துக் பகாள்ைதிலும் அதிகூடுதைான உதவியும் ஆதரவும் அடிக்கடி
சதவைப்படும்.

பமாழி மற்றும் கைாச்ோர தவடகளின் விவளைாகசைா, அல்ைது அத்துடன் கூடிய ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ைவைப்பின்னல்
இவைப்புகளும் உள்ளூர் சைவைைாய்ப்புச் ேந்வதநிவை பற்றிய அறிதலும் சபாதாவமயாக உள்ளதால், இவ்ைாறு
இருக்கக் கூடும்.
இளம்ையது மக்களின் குடும்பங்களும் கூட பந்தம் பகாள்ைது மற்றும் ேமுதாய இவைப்புத்தன்வம குறித்த
பிரச்சிவனகசளாடும் சபாராடிக்பகாண்டிருக்கைாம்.
வை.டி.எஸ். சேவைகளாைன, இளம்ையது மக்கள் உள்ளூர் சைவைைாய்ப்பு சேவைகள் மற்றும் சைவைகசளாடும்,
அத்சதாடு பதாழில்ேர்ந்த அல்ைது இதர சமம்பாட்டுக் கல்விமுவறகசளாடும் இவைத்துக்பகாள்ள உதவுைது உள்ளிட்ட
பல்தரப்பட்ட திட்டங்கள் மற்றும் பேயற்பாடுகளினூடாக, ைழங்குெர்களால் அளிக்கப்படுகின்றன.

ளை.டி.எஸ். சேளைகள் இைம்ையது மக்களுக்கு எவ்ைாறு உதவிசேய்ய முடியும்?
வை.டி.எஸ். சேவைகளாைன, மனிதாபிமானரீதியில் உள்ைந்த இளம் ையதினரும் இதர தகுதிபபறும் குடிசயறிகளும்
கல்விமுவறயில் ஈடுபாட்சடாடு இருந்துபகாண்டு, பைற்றிகரமாக பணியமர்வுக்கு நிவைமாறல்கள் பேய்துபகாள்ள
உதவிடும் ைவகயில் இைர்களுக்கிவடசய பேயல்ைல்ைவம மற்றும் ேைால்கவள எதிர்பகாள்ளும் ஆற்றல் ஆகியைற்வற
கட்டவமத்துக்பகாள்ள உதவுகின்றன.
வை.டி.எஸ். சேவைகள் ொன்கு மிகமுக்கிய விடயங்கள் மீது கூர்ந்தகைனம் பேலுத்துகின்றன. இவைகளாைன :
•

இளம்ையது மக்களின் சைவைக்கான ஆயத்தநிவைவய சமம்படுத்தும்பபாருட்டு சைவைைாய்ப்புகளுக்கான
கூட்டுச்பேயற்பாடுகள்.

•

இளம்ையது மக்கள் கல்விமுவறகசளாடு பதாடர்ந்து இவைந்திருந்திட ஆதரைளிக்க கல்விமுவறகசளாடு
ைலிவமயான இவைப்புகள்.

•

இளம்ையது மக்கள் அைர்களது பதாழில் திறன்கவள பபறுைதற்கும் ஆற்றல்கவள ைலுப்படுத்திக்பகாள்ளவும்
உதவிட பதாழில் ைாய்ப்புகள்.

•

இளம்ையது மக்கள் விவளயாட்டு நிகழ்வுகளினூடாக ேமுதாய இவைப்புகவளயும் உறுதியான ெம்பிக்வகவயயும்
ைளர்த்துக்பகாள்ள உதவிட விவளயாட்டுக்களில் ஈடுபடுத்துதல்.

நான் சேளைகளைப் சபறுைதற்கு தகுதி சகாண்டுள்சைனா?
நீங்கள் 15 முதல் 25 ையதுக்குட்பட்ட நிரந்தர ைதிவிடைாசியாகவும் அத்சதாடு குவறைான ஆங்கிைத்திறனுவடய ஒரு
மனிதாபிமானரீதியில் உள்ைந்தைராகசைா அல்ைது குடும்பைழி குடிசயறியாகசைா கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில்
ஆஸ்திசரலியாவில் ைந்தவடந்தைராகவும் இருப்பின் வை.டி.எஸ். சேவைகளுக்கு தகுதிபபற்றைராக இருக்கக் கூடும்.

ளை.டி.எஸ். சேளைகளை நான் எவ்ைாறு சபறைாம்?
வை.டி.எஸ். சேவைகவள அளிக்கின்ற சேவை ைழங்குெர்கவள கீழ்க்காணும் அட்டைவை பட்டியலிடுகிறது. நீங்கள்
இந்தத் திட்டத்தில் பங்குபபற ஆர்ைம் பகாண்டிருந்தால் தயவுபேய்து உங்கள் உள்ளூர்ப் பகுதியில் கீசழயுள்ள சேவை
ைழங்குெவர பதாடர்பு பகாள்க.

சேளை ைழங்குநர்

ளை.டி.எஸ். சேளைகள் கீழ்காணும் பகுதிகளில் கிளைக்கின்றன

பைபனீஸ் முஸ்லீம் ேங்கம்

சகண்டர்பரி, சபங்க்ஸ்டவுன், லிைர்பூல் மற்றும் ஃசபர்ஃபீல்ட்,
NSW

ேமூக குடிசயறிகள் ைள அவமப்பு வமயம்
(பரமட்டா)

ஆபர்ன் மற்றும் பிளக்டவுன், NSW

மல்டிகல்ச்ேரல் ஆஸ்திசரலியா

பிரிஸ்சபன், QLD

அக்ேஸ் ேமூக சேவைகள் நிறுைனம்

சைாகன், QLD

விக்ட்சடாரியன் ஃபபௌண்சடஷன் ஓஃப்
ேர்வைைர்ஸ் ஓஃப் சடார்ச்ேர் இன்க்
(ஃபபௌண்சடஷன் ஹவுஸ்)

பபருெகர சடன்டினாங், சகசி, ஹியூம், பிரிம்சபங்க், டசரபின்,

பிரதர்ஹூட் ஓஃப் பேயின்ட் ைாரன்ஸ்

ஹியூம், VIC
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