استراتيجية
الشباب
في فيكتوريا :
ادلوا برأيكم
ماذا نفعل؟

تعمل حكومة فيكتوريا على تطوير استراتيجية جديدة
للشباب على مستوى الوالية لجعل واليتنا أفضل مكان
للشباب.
نحن ملتزمون بجعل فيكتوريا حيث يتمتع جميع الشباب بالصحة
واألمان ،ويتمتعون بالقدرة على المساهمة في القضايا التي تؤثر
عليهم .نريد أن يحصل كل شاب على وصول عادل للفرص والدعم
للمشاركة الكاملة في الحياة االجتماعية واالقتصادية والمدنية لواليتنا.
ستمنح استراتيجية الشباب الجديدة في فيكتوريا الشباب والمنظمات
والمجتمع األوسع فرصا ً لتوجيه عمل الحكومة في مجال الشباب اآلن
وفي المستقبل.
نريد االنخراط مع الشباب والمجتمعات في جميع أنحاء فيكتوريا لبناء
استراتيجية من شأنها إحداث تغيير حقيقي وهادف.

لماذا نفعل ذلك؟

ليس هناك شابان متماثالن.
انهم يمثلون مجموعة واسعة من الهويات والشخصيات والخبرات والمجتمعات .يجب
أن تدرك استراتيجية الشباب أن الشباب لديهم خبرات وخصائص متعددة تتحد لتؤثر
على رحلتهم في الحياة.
نريد أن نسمع عن أكثر األمور أهمية لشباب فيكتوريا ،وما يمكننا القيام به معا ً لتحسين
حياة جميع الشباب.
الشباب في فيكتوريا هم الجيل األكثر تنوعا ً في تاريخ واليتنا .إنهم قادة في مدارسنا
وأماكن عملنا ومجتمعاتنا ،وهم يجعلون فيكتوريا أقوى وأكثر إنصافا ً واستدامة.
في الوقت نفسه ،يشعر الكثير من الشباب بالقلق على مستقبلهم .إنهم يتعاملون مع
العديد من المسؤوليات أثناء محاولتهم البحث عن مهنة مرضية وإعطاء األولوية لصحتهم
العقلية ورفاهيتهم.
جعلت األحداث غير المسبوقة على مدار الـ  12شهرا ً الماضية ،بما في ذلك حرائق
الغابات ووباء فيروس كورونا ( ،)COVID-19األمور أكثر صعوبة بالنسبة للشباب.
لقد تغير كل جانب من جوانب حياتهم؛ وقد تعرضت فرصهم التعليمية وأفاقهم التوظيفية
وأمن اإلسكان والصحة العقلية واالتصال بالمجتمع لضربة كبيرة.

كيف يمكنكم أن تدلوا برأيكم؟

من تشرين األول/أكتوبر إلى كانون األول/ديسمبر ،2020
تدعوكم حكومة والية فيكتوريا لإلدالء برأيكم من خالل:
استشارات Engage

•الرد على استطالع عبر اإلنترنت تم استضافته على منصة
 ،Victoriaانتقلوا إلىengage.vic.gov.au/victorian-youth-strategy :
•تقديم طلب مكتوب

إلى youth@dpc.vic.gov.au

•المشاركة في منتدى الشباب أو المجتمع الذي سيت ّم استضافته عبر اإلنترنت.
للتسجيل في منتدى الشباب أو المجتمع ،ولمعرفة المزيد من المعلومات حول
الطرق اإلبداعية للمساهمة في عملية التشاور حول استراتيجية الشباب ،انتقلوا إلى:
.yacvic.org.au/youth-strategy

إذا كنتم تمثلون منظمة ،فنحن نشجعكم على مشاركة ورقة المناقشة هذه والروابط
الرئيسية مع شبكاتكم و/أو الشباب الذين تعملون معهم حتى يتمكنوا من المشاركة.
نرحب باألفكار والقصص والشعر واألعمال الفنية واألمثلة التي يمكن أن تبني فهمنا لما
يعنيه أن تكون شابا ً في فيكتوريا.

