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ما هو برنامج دعم االنتقال والمشاركة فى االستقرار

من يمكن أن نساعد؟

سيبدأ العمل بهذا البرنامج فى  1كانون األول  .2019ويهدف
البرنامج الى تمكين وتجهيز األشخاص القادمين لألسباب
االنسانية وبعض المهاجرين المؤهلين الذين لديهم إقامة دائمة
ومجتمعاتهم ،وذلك لمعالجة احتياجاتهم فى االستقرار بهدف
تحسين المشاركة االجتماعية والرفاهية االقتصادية و االستقاللية
وارتباطهم بالمجتمع .

معظم خدماتنا تقدم للقادمون حديثًا (المهاجرين
والالجئين والوافدين كاللجوء اإلنساني) الذين كانوا في
أستراليا بين  6أشهر و  5سنوات .كما نقدم المساعدة
للشباب بشكل عام المعرضين للخطر أو المنعزلين عن
مجتمعهم

يمأل هذا البرنامج فراغ مهم يحدث فى الفترة التى تعقب وصول
األشخاص المؤهلين والذين ال يتوفر لهم الدعم العائلى أو أى دعم
اجتماعى اخر يمكنهم االعتماد عليه  .ويكمل هذا البرنامج
برنامج استقرار المهاجرين ألسباب انسانية وبرامج الدعم
األخرى التى توفرها حكومة الكومونولث لمساعدة األشخاص
القادمين ألسباب انسانية والمهاجرين الذين هم بحادة الى
مساعدة .
ما هى الخدمات التى يقدمها برنامج؟
يعتبر هذا البرنامج نسخة معدلة من برنامج منح االستقرار.
تمت مراجعة الخطة وتم اجراء تقييم محايد لبرنامج منح
االستقرار  ،وتبين بأن البرنامج يوفر مساعدة مبكرة فعالة تجعل
القادمين الجدد قادرين على تحقيق المشاركة التامة فى المجتمع
بأسرع وقت  .وتم اضافة التحسينات للبرنامج للتأكد من أن
تمويل المنح يستمر فى :
 -1تقديم الخدمات بشكل سليم لما تنص عليه أهداف خطة
الحكومة وخاصة التعليم ،اللغة االنجليزية والتوظيف
 -2التنسيق مع برنامج استقرار المهاجرين ألسباب انسانية
وبرنامج تعليم اللغة االنجليزية البالغين المهاجرين؛ و
 -3أن يكون برنامجا ً هادفا ً وقابل للتكيف وذوابتكار فى
تقديم الدعم المناسب والمبكر والفعال لألشخاص الذين هم
فى أمس الحاجة للمساعدة بناءا ً على االحتياجات المحددة
لديهم .
.

مكونات برنامج :
:يقدم البرنامج الخدمات التالية للزبائن :
 -1تقديم المعلومات المتعلقة باالستقرار والنصائح
والمساعدة فى الحصول على الخدمات الرئيسية وأي
خدمات أخرى ذات صلة  .سيتم تقديم الخدمات بموجب
أسلوب تلبية االحتياجات و عادة ما تكون احتياجات
متماشية مع المجاالت التسعة التى تم تحديدها فى اطار
االستقرار الوطنى .
 -2تسهيل اكتساب مهارات اللغة االنجليزية ودعم
مشاركة عملية التعليم والتدريب والتجهيز للحصول على
العمل مع الخدمات التى تكمل خدمات االستقرارالرئيسية
األخرى .
 -3تساعدعلى عملية بناء القدرات االجتماعية للمجموعات
والمنظمات الجديدة والناشئة فى تقديم الدعم لجماعات
محددة حتى تزيد من المشاركة الجماعية لهم اجتماعيا
وتحقيق الرفاهية االقتصادية والشخصية الفراد المجتمع
لضمان تحقيق النتائج االيجابية لالستقرار على المدى
البعيد .
قد يشتمل الدعم على تطوير مهارات القيادة واالدارة
واالرتباط بالمجتمع ككل والتفاعل مع االطراف المعنية
المحلية والحكومية وامكانية الحصول على الموارد
والتسهيالت .

