Послуги Youth Transition Support

Під час спалаху епідемії COVID-19 клієнтам буде і надалі надаватися підтримка в рамках
програми Youth Transition Support. Однак спосіб надання послуг може змінитися відповідно до
офіційних медичних рекомендацій.
Замість особистих або групових зустрічей, індивідуальний контакт із клієнтами тепер
здійснюється по телефону, а постачальники послуг проводять групову роботу на різних
соціальних медіа-платформах, включаючи Zoom, WhatsApp і Facebook. Постачальники послуг
можуть організувати усний переклад по телефону для клієнтів із низьким рівнем володіння
англійською мовою.

Дізнайтеся про COVID-19 і його симптоми.

Що таке послуги Youth Transition Support (YTS)?
Послуги YTS допомагають молоді, яка приїхала за гуманітарною програмою, і соціально незахищеним
іммігрантам у віці від 15 до 25 років працювати та навчатися, покращувати свою готовність до роботи,
відкривають професійні можливості, а також сприяють створенню міцних соціальних зв'язків,
отримуючи освіту та займаючись спортом.
Молоді іммігранти-волонтери та інші іммігранти можуть зіткнутися з труднощами в отриманні доступу
до служб підтримки, навчання та працевлаштування, а також часто потребують додаткової допомоги
та підтримки, щоб налагодити і зберегти зв'язок у новому середовищі.
Це може бути пов'язано з мовним і культурним бар'єром і / або відсутністю сформованих контактів і
незнання місцевого ринку праці.
Молоді сім`ї також можуть зіткнутися з проблемами суспільної приналежності та зв'язку з
суспільством.
Послуги YTS надаються постачальниками через реалізацію проектів і здійснення ряду заходів,
включаючи допомогу молодим людям зареєструватися у місцевих службах зайнятості та
працевлаштування, а також отримати професійну чи іншу подальшу освіту.

Як послуги YTS можуть допомогти молоді?
Послуги YTS підтримують молодих іммігрантів, які приїхали за гуманітарною програмою, й інших
іммігрантів, які мають на це право, підвищити свій потенціал і стійкість до зовнішніх обставин,
продовжити навчання й успішно почати трудову діяльність.

Послуги YTS охоплюють чотири основні напрямки. Це:
•

Партнерство з метою залучення до роботи, спрямоване на підвищення готовності молодих людей
працювати.

•

Співробітництво з системою освіти, щоб молоді люди мали змогу навчатися.

•

Професійні можливості, що допомагають молодим людям отримувати й удосконалювати свої
професійні навички.

•

Залучення в спорт для налагодження соціальних зв'язків та зміцнення впевненості у собі за
допомогою спортивних програм.

Чи маю я право на отримання цих послуг?
Ви маєте право на отримання послуг YTS, якщо є постійним резидентом віком від 15 до 25 років і
прибули до Австралії протягом останніх п'яти років у якості іммігранта за гуманітарною або сімейною
програмою з низьким рівнем володіння англійською мовою.

Як отримати доступ до послуг YTS?
У таблиці нижче перераховані постачальники послуг YTS. Якщо ви зацікавлені в участі у програмі,
будь ласка, зв'яжіться з постачальником послуг у вашому регіоні.
Постачальники послуг

Послуги YTS надаються в таких регіонах

Lebanese Muslim Association

Кентербері, Бенкстаун, Ліверпуль і Фейрфілд, Новий
Південний Вельс

Community Migrant Resource Centre Inc
(Парраматта)

Оберн і Блектаун, Новий Південний Вельс

Multicultural Australia

Брисбен, Квінсленд

Access Community Services Limited

Логан, Квінсленд

Victorian Foundation for Survivors of
Torture Inc (Foundation House)

Грэйтер Данденонг, Кейсі, Г’юм, Брімбанк,
Даребін, Марібірнонг, Мельбурн і Уайтхорс, Вікторія

Brotherhood of St Laurence

Г’юм, Вікторія

