Gençlik Geçiş Desteği hizmetleri
COVID-19 NEDENİYLE HİZMETLERDE YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
Gençlik Geçiş Desteği hizmetleri altında sağlanan destek COVID-19 salgını boyunca müşterilere
sunulmaya devam edecektir. Ancak, hizmetlerin sunulma şekli resmi sağlık önerilerine göre
değişebilir.
Müşterilerle yapılan yüz yüze görüşmeler ya da grup oturumları bundan böyle telefonla yapılmakta
olup Zoom, WhatsApp ve Facebook gibi farklı sosyal medya platformları aracılığıyla da grup
çalışmaları yürütülmektedir.
Hizmet sağlayıcıların İngilizceyi iyi konuşamayan müşterileri için telefonda tercümanlık hizmetlerine
erişimleri vardır.
COVID-19 ve belirtileri hakkında bilgi edinin.

Gençlik Geçiş Desteği (YTS) hizmetleri nedir?
YTS hizmetleri 15 - 25 yaş aralığındaki insani amaçla kabul edilenlere ve dezavantajlı göçmenlere işe ve
eğitime katılımlarında, çalışma hayatına hazır olmalarında, mesleki fırsatlara erişimlerinde, eğitim ve spora
katılım sağlayarak güçlü sosyal bağlar kurmalarında onlara yardımcı olur.
İnsani amaçla kabul edilen ve diğer göçmen gençler destek hizmetlerine ulaşmada, istihdama yönelik eğitim
ve hazırlanma taleplerinde ilerlemede zorluklarla karşılaşabilirler ve yeni toplum içerisinde bağ kurup bu bağı
korumak için çoğunlukla fazladan yardım ve desteğe ihtiyaç duyarlar.
Bunun sebebi dil ve kültürel engeller ve/veya yerleşik bir ağları ve yerel iş piyasası hakkında bilgilerinin
olmaması olabilir.
Gençlerin aileleri de ait olma ve sosyal bağ kurma sorunlarıyla boğuşuyor olabilir.
YTS hizmetleri hizmet sağlayıcıları tarafından gençlere yerel istihdam hizmetleri ve iş yerleri ile iletişim
kurmalarında ve mesleki veya diğer ileri düzey eğitimlerde yardımcı olmak dahil bir dizi proje ve faaliyetler
kapsamında sunulmaktadır.

YTS hizmetleri gençlere nasıl yardım edebilir?
YTS hizmetleri insani amaçla kabul edilen ve şartları taşıyan diğer göçmen gençlere eğitim sistemini
kavramalarında ve istihdama başarılı şekilde geçiş yapmalarında yardım etmeye yönelik olarak onların
kabiliyetlerini geliştirip kapasitelerini geliştirmede yardımcı olur.

YTS hizmetleri dört temel alana odaklanır. Bunlar:


Gençlerin işe hazır hale gelmelerini geliştirmek için İstihdam Ortaklığı.



Gençlerin eğitimle bağlarını korumayı desteklemek için Eğitim ile Güçlü Bağlantılar.



Gençlerin mesleki beceriler edinip bu becerilerini güçlendirmeleri için Mesleki Fırsatlar.



Gençlerin spor programları aracılığıyla sosyal bağlar kurup kendilerine güven kazanmalarına yardımcı
olmak için Spor Katılımı.

Bu hizmetlerden yararlanabilir miyim?
15 ile 25 yaş arası sürekli oturuma sahip iseniz ve Avustralya’ya son 5 sene içerisinde insani amaçla kabul
edildiyseniz veya İngilizce seviyesi düşük bir Aile ile gelen göçmen iseniz YTS hizmetlerinden yararlanma
durumunuz olabilir.

YTS hizmetlerine nasıl erişebilirim?
Aşağıdaki tabloda YTS hizmetlerini sunan hizmet sağlayıcılar listelenmiştir. Bu programa katılmak
istiyorsanız lütfen aşağıdaki kendi bölgenizde bulunan hizmet sağlayıcına başvurunuz.
Hizmet Sağlayıcı

YTS hizmetleri aşağıdaki bölgelerde sunulmaktadır

Lebanese Muslim Association

Canterbury, Bankstown, Liverpool ve Fairfield, NSW

Community Migrant Resource Centre Inc
(Parramatta)

Auburn ve Blacktown, NSW

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 ve Whitehorse, VIC

Brotherhood of St Laurence

Hume, VIC

