Settlement Engagement and
Transition Support (SETS)
COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ
Settlement Engagement and Transition Support ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਵਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ COVID-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਮਲਣੀ
ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਸ ਵਵਿੱ ਚ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਹਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਹਦਾਇਤਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ ਆਪ੍ਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ
ਲਈ, ਜਾਂ ਵਜਿੱ ਥੇ ਔਨਲਾਇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ-ਸਾਮਹਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨਹ ਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪ੍ਾਂਦੇ।

COVID-19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸਿੱ ਖੋ

SETS ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ?
Settlement Engagement and Transition Support (SETS) ਇੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਜ ੱ ਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰ ਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ੱ ਸਣ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜ ੱ ਤੀ ਜਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਜ ੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਜਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜ ੱ ਚ ਆਪ੍ਸੀ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਸਥਾਜਪ੍ਤ
ਕਰਨ ਜ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ:
•

SETS - ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱ ਸਣ ਸਬੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ, ਕਾਲਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਜ ੱ ਚ ਮਦਦ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

SETS – Community Capacity Building ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ
ਸਵਹਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਕ ਵਿੱ ਸਣ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਕਾਇਮ ਰਵਹ ਸਕਣ।

SETS ਕਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?
SETS ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਸਵਲਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ
ਵਸਖਲਾਈ, ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਸਹਲਤ ਦੇਣੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਰਹਾਇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਵਰਵਾਵਰਕ ਅਤੇ
ਸਮਾਵਜਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਾਗਵਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ।

ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਹੋਮਵਰਕ ਕਲਿੱਬ, ਡਰਾਇਵਰੀ ਹੁਨਰ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ
ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਸਮਹ, ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਜੋਗੀ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕ,ੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣ ਸਬੂੰ ਧੀ ਕੋਰਸ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਆਸਟਰੇਵਲਆ ਵਵਿੱ ਚ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਕਵੇਂ ਲਿੱਭਣਾ ਹੈ, ਇੂੰ ਟਰਵਵਊ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਰਸਯਮੇ (resume) ਵਲਖਣਾ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੋਣ।

ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ?
SETS - ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਵਲਆ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਪ੍ੂੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਤਿੱ ਕ ਥਿੱ ਲੇ ਦਿੱ ਸੇ ਵਰਗਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
•

ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਏ ਲੋਕੀ

•

ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅੂੰ ਗਰਜ਼
ੇ ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਥਿੱ ਲੜ੍ੇ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ

•

ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (skilled migrants) ਉੱਪ੍ਰ ਜਨਰਭਰ ਹੋਣ ਾਲੇ ਲੋ ਕੀ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਥੱ ਲੜੇ ਪ੍ੱ ਧਰ ਦੀ ਹੋ ੇ

•

ਚੋਣਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਲੋ ਕ (Prospective Marriage ਅਤੇ Provisional Partner ੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਜਨਰਭਰ ਜ ਅਕਤੀ) ਿੋ ਪ੍ੇਂਡੂ ਅਤੇ
ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਘਿੱ ਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ

SETS - ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੀ ਜਸਰਿਣਾ (Community Capacity Building targets) ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਨ ੇਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖਾਸ
ਨਸਲ ਦੇ:
•

ਭਾਈਚਾਰੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ, ਅਤੇ

•

ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

SETS ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਕਕਵੇਂ ਹਾਕਸਲ ਕਰਾਂ?
ਆਪ੍ਣੇ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ SETS ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ ਲਿੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਵਾਲਾਂ ਵਲੂੰਕ ਖੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ
ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ ਲਿੱਭ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਇੂੰ ਟਰਨੈ ਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ। SETS ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ।

