ኣገልግሎታት ምስግጋር መንእሰያት

ኣገልግሎታት ምስግጋር መንእሰያት ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ን ዝወሃብ ደገፍ ንዓማዊል ክቕጽል እዩ። ይኹን እምበር እቲ ኣገባብ ኣወሃህባ እቲ
ኣገልግሎት ብመሰረት ወግዓዊ ናይ ጥዕና መምርሒ ክልወጥ ይኽእል እዩ።
ኣብ ክንዲ ገጽ ንገጽ ወይ ናይ ብጉጅለ መደባት፡ ኣብዚ እዋን ናይ ዉልቂ ርክባት ምስ ዓማዊል ብተለፎን እዩ ዝግበር። ብተወሳኺ ኣቕረብቲ
ኣገልግሎት ናይ ብጉጅለ ስራሓት ብከም ዙም፡ ዋትስ ኣፕን ፌስቡክ ዝበሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተጠቒሞም ይሰርሑ ኣለዉ።
ነቶም እንግሊዝኛ ዘይዛረቡ ኣቕረብቲ ኣገልግሎት ናይ ተለፎን ትርጉም የዳልውሎም እዮም።
ብዛዕባ ኮቪድ-19ን ምልክታትን ንምፍላጥ ኣብዚ መላግቦ ኣቲኹም ሓበሬታ ርኸቡ::.

ኣገልግሎታት ምስግጋር መንእሰያት (YTS) እንታይ እዩ?
ኣገልግሎታት YTS ዕድሚኦም ካብ 15-25 ዝኾኑ መንእሰያት ስደተኛታት ኣተውቲን ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ዝርከቡ ስደተኛታትን ኣብ ስራሕን ትምህርቲን
ክሳተፉ፡ ብዛዕባ ቦታታት ስራሕ ድልውነቶም ንምምሕያሽ፡ ንሞያዊ ዕድላት ክረኽቡ ምምችቻው ከምኡውን ብትምህርቲን ስፖርታዊ ጽምዶን ኣቢሎም
ድልዱል ማሕበራዊ ዝምድናታት ክፈጥሩ ዝሕግዝ ኣገልግሎት እዩ።
ብሰብኣዊ መገዲ ዝኣትዉ መንእሰያትን ካልኦት ስደተኛታትን ናይ ደገፍ ኣገልግሎታት ንክረኽቡ፡ ነቲ ዝድለ ስልጠናን ኣብ ስራሕ ንኽኣትዉን ጸገም
የጋጥሞም እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ሓዲሽ ማሕበረሰቦም ርክብ ክፈጥሩ ተወሳኺ ደገፍን ሓገዝ የድልዮም እዩ።
እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ናይ ቋንቋን ባህላዊ ማሕለኻታት፡ ወይውን ኣብ ከባቢኦም ምስዘሎ ናይ ስራሕ ቦታታት ዝምድና ክፈጥሩ ወይ ፍልጠት ክህልዎም
ሕጽረት ስለዘጋጥሞም እዩ።
ስድራቤታት መንእሰያት’ውን ብዛዕባ ናተይነትን ማሕበራዊ ዝምድናታትን ንኽፈጥሩ ክሽገሩ ይኽእሉ እዮም።
ኣገልግሎታት YTS ብዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታትን ንጥፈታትን ከም መንእሰያት ምስናይ ከባቢ ኣገልግሎት ስራሕ፡ ሞያን ወይ ካልእ ተወሳኺ
ትምህርቲታት ብ ኣቕረብቲ ኣገልግሎታት ዝወሃቡ እዮም።

ኣገልግሎታት YTS ንመንእሰያት ብኸመይ እዩ ዝሕግዞም?
ኣገልግሎታት YTS ብሰብኣዊ መገዲ ዝኣተዉ መንእሰያትን ካልኦት ዝግብኦም ስደተኛታት ኣብ ትምህርቲ ብምጽማድን ናብ ስራሕ ዓለም ዝግበር
ምስግጋር ዕዉት ክኾነሎም ዓቕሚን ተጻዋርነትን ዘማዕብል ኣገልግሎት እዩ።
ኣገልግሎታት YTS ኣብዞም ዝስዕቡ ቀንዲ መዳያት የተኩር:
•

መንእሰያት ንስራሕ ድሉዋት ንክኾኑ፡ ዝምድናታት ምስ ስራሕ ንኸመሓይሹ ምምዕባል

•

ድልዱል ዝምድና ምስ ትምህርቲ፡ ምስ ትምህርቲ ተተሓሒዞም ክጸንሑ ንመንእሰያት ምሕጋዝ

•

ሞያዊ ዕድላት፡ ሞያዊ ክእለት ንምጥራይን ንምጥንኻርን ንመንእሰያት ምሕጋዝ

•

መንእሰያት ማሕበራዊ ዝምድናኦም ንምህናጽን ብስፖርታዊ ፕሮግራማት ርእሰ ተኣማንነት ከማዕብሉ ኣብ ስፖርትታት ምጽማድ፡

ነዚ ኣገልግሎታት ክረክብ እንተደልየ ቅቡል ድየ?
ናይ YTS ኣገልግሎት ክረኽቡ ቅቡላት ዝኾኑ፡ ቀዋሚ መንበሪ ዘለዎም፡ ዕድሚኦም ካብ 15 ክሳብ 25 ዓመት ዝኾነ፡ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 5
ዓመታት ብፕሮግራም ሰብኣዊነት ወይ ብናይ ስድራቤት መገዲ ስደተኛታት ኮይኖም ዝኣተዉ’ሞ ትሑት ክእለት ቋንቋ እንግሊዝኛ ዘለዎም እዮም።

ናይ YTS ኣገልግሎታት ብኸመይ ክረኽቦ ይኽእል?
እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰደቓ ዝርዝር ናይ ብ YTS ዝወሃብ ኣገልግሎታት እዩ። ኣብዚ ፕሮግራም ክትሳተፉ ድልየት እንተለኩም፡ ኣብ ከባቢኹም ናብ
ዝርከብ ወሃቢ ኣገልግሎት ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ወሃቢ ኣገልግሎት

ኣገልግሎታት YTS ኣብዞም ዝስዕቡ ከባቢታት ይርከቡ

ማሕበር እስላም ሊባነስ

ሰንተርባሪ፡ ባንክስታውን፡ ሊቨርፑልን ፌርፊልድ፡ ኒው ሳውዝ ወልስ

ኮሚኒቲ ሚግራንት ረሶርስ ሰንተር (ፓራማታ)

ኣውበርን ን ብላክስታውንን , ኒው ሳውዝ ወልስ

ማልቲካልቸራል ኣውስትራሊያ

ብርስበን, ኲንስላንድ

ኣክሰስ ኮሙኒቲ ሰርቪስስ ሊምትድ

ሎጋን, ኲንስላንድ

ቪክቶሪያን ፋውንደሽን ፎር ሳርቫይቨርስ ኦፍ ቶርቸር
(ፋውንደሽን ሃውስ)

ግረተር ዳንዲኖን፡ ካሰይ፡ ህዩም፡ ብሪምባንድ፡ ደርቢን፡ ማርይብርኖንግ፡ መልበርንን
ዋይትሆርስን, ቪክቶሪያ

ብራዘርሁድ ኦፍ ሰይንት ለውረንስ

ህዩም, ቪክቶሪያ

