راهکار
جوانان
ویکتوریایی :
نظر خود را بگویید
ما چه کار می کنیم؟

دولت ویکتوریا در حال تدوین یک راهکار نوین
سراسری ایالت برای جوانان می باشد تا ایالت مان را
به بهترین مکان برای جوانان تبدیل نماید.
ما به ساختن ویکتوریایی متعهد هستیم که در آن همه جوانان
ضمن برخورداری از یک زندگی سالم و امن ،امکان سهیم شدن در
مسائلی که بر آنها تاثیر می گذارند را داشته باشند .ما می خواهیم
که یکایک جوانان به فرصت ها و پشتیبانی برای مشارکت کامل
در زندگی اجتماعی ،اقتصادی و مدنی ایالتمان به صورت عادالنه
دسترسی داشته باشد.
یک راهبرد نوین جوانان در ویکتوریا به جوانان سازمانها و سایر
طیف های جامعه این فرصت را می دهد که در حال و آینده فعالیت
دولت را به سمت جوانان سوق دهد.
ما می خواهیم با مشارکت بجای جوانان و جوامع در سراسر
ویکتوریا در به وجود آوردن راهبردی که یک تغییر واقعی و معنی
دار را ایجاد می نماید،
گام برداریم.

چرا چنین می کنیم؟

هیچ دو جوانی مانند یکدیگر نیستند.
آنها نمایانگر طیف گسترده ای از هویتها ،شخصیت ها ،تجربیات و اجتماعات می
باشند .جوانان تجربیات و ویژگی های متعددی دارند که ترکیب آنها با یکدیگر بر
روند زندگی آنها تاثیر میگذارد که راهکار جوانان باید آن را به رسمیت بشناسد.
ما جویای نظرات شما درمورد آنچه برای جوانان ویکتوریایی بیشترین اهمیت را دارد
و نیز آنچه را که می توانیم برای بهبود زندگی تمامی جوانان به انجام رسانیم ،می
باشیم.
جوانان در ویکتوریا متنوع ترین نسل در تاریخ ایالت ما می باشند .آنها رهبران
مدارس ،محل کار
و اجتماعات ما می باشند و ویکتوریایی نیرونتد تر ،عادالنه تر و پایدارتر می سازند.
با این حال ،بسیاری از جوانان در مورد آینده خود مضطرب می باشند .آنها در حالی
که سالمت جسم و روان خود را در اولویت قرار میدهند و در تالش برای بدست
آوردن یک شغل متناسب هستند ،مسئولیت های بیشماری را نیز بر عهداه دارند.
رویداد های بی سابقه ای که در  12ماه گذشته رخ داده اند ،از جمله آتش سوزی بیشه و
ویروس کرونا ( ،)COVID-19همه چیز را برای جوانان بسیار سخت تر نموده است.
تمامی جنبه های زندگی آنها تغییر نموده است ،فرصتهای تحصیلی آنان ،چشم انداز
اشتغال ،امنیت مسکن ،بهداشت روان و ارتباط ایشان با جامعه ،ضربات بزرگی را
متحمل شده اند.

چگونه می توانید اظهار نظر کنید؟

دولت ویکتوریا از اکتبر تا دسامبر سال  2020از شما دعوت
می نماید تا نظر خود را از این راهها بیان کنید:
•پاسخ به یک نظرسنجی آنالین که در بستر مشاوره  Engage Victoriaانجام می
پذیرد ،به  engage.vic.gov.au/victorian-youth-strategyبروید
•ارسال نظرات به صورت کتبی

به youth@dpc.vic.gov.au

•مشارکت در یک انجمن جوانان یا جامعه که به صورت آنالین برگذار میشود.
برای ثبت نام در یک انجمن جوانان یا جامعه و کسب اطالعات بیشتر در مورد
راههای خالقانه مشارکت در روند مشاوره راهکار جوانان ،به این تارنما مراجعه
نمایید.yacvic.org.au/youth-strategy :
اگر نمایندگی سازمانی را به عهده دارید ،ما شما را تشویق می کنیم که این مقاله و
پیوندهای کلیدی آن را با شبکه های خود و /یا جوانانی که با آنها کار می کنید به
اشتراک بگذارید تا امکان مشارکت آنان نیز فراهم گردد.
ما از ایده ها ،داستان ها ،شعرها ،آثار هنری و نمونه هایی که قادر هستند درک
بهتری از تجربه جوان بودن در ویکتوریا را به ما بدهند ،استقبال می نماییم.

