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 خدمات جيسوت اإلجتماعية هي منظمة تغيير إجتماعي تعمل على بناء مجتمع عادل
 حيث يستطيع جميع الناس العيش بأقصى إمكاناتهم. يتم تمويل هذا البرنامج بواسطة

دائرة التعليم والتدريب في حكومة فيكتوريا.

Navigator برنامج

  التعليم والتدريب
 والتوظيف

أين يقدم برنامج Navigator؟
تدير الخدمات اليسوعية اإلجتماعية برنامج Navigator في في مناطق هيوم 

و مورالند في ملبورن.

كيف أستطيع أن أتقدم بإحالة؟
إذا كنت تعرف شاباً يمكن أن يكون مؤهالً لبرنامج Navigator أو يريد أن 

  navigator@edumail.vic.au يحيل نفسه الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى
لكي تسجل رغبتك بالحصول على مزيد من المعلومات. إذا كنت تريد إحالة 

شاب ينبغي أن ال تدرج إسم ذلك الشاب في البريد اإللكتروني.

سيرد منسق برنامج Navigator في دائرة التعليم والتدريب  على بريدك 
اإللكتروني ويطلب المزيد من المعلومات حول الشاب.لكي يقيم اإلحالة. سيحتاج 

منسق برنامج Navigator في دائرة التعليم والتدريب )DET( المعلومات 
التالية:

إسم الطالب وعمره ومحل إقامته	 
آخر مدرسة كان مسجالً فيها )إن عرفت( 	 
الحضور خالل آخر فصل دراسي )إذا كان مسجالً(	 
إسم أحد الوالدين أو مقدم الرعاية وتفاصيل اإلتصال	 

إذا وجد الشاب مؤهالً  للبرنامج فستحول معلومات اإلحالة إلى برنامج 
Navigator  في Jesuit Social Services. وسنبدأ عندها بالعمل مع 

الشاب.

Arabic / العربية 



ماذا يحصل في برنامج Navigator؟ 
يقدم برنامج Navigator إدارة حاالت وتوعية مكثفة للشباب. يساعد فريقنا 

كل شاب لكي يبني خطته إلعادة اإلنخراط في التعليم والتي:

تعبر األهداف الشخصية	 

تعالج عوائق محددة للتعليم 	 

تستجيب ألمور تكمن وراء عدم الحضور	 

تشرك األسر ومقدمي الرعاية والمدارس والدعم المجتمعي وتعمل معهم	 

كما نعمل أيضاً مع المؤسسات التعليمية للتأكد من أن إنخراط كل شاب يتناسب 
مع إحتياجاته. 

ما هي الفوائد؟
من المرجح حصول الطالب الذين يكملون السنة 12 أو ما يعادلها على وظيفة 
والمزيد من  المؤهالت وكسب مال أكثر وأن يكونوا أصحاء أكثر وأن يقدموا 

مساهمة ذات مغزى للمجتمع.

ما هو برنامج الربان Navigator ؟
يقدم برنامج Navigator الدعم للطالب غير المنخرطين في التعلم الذين تتراوح 

أعمارهم بين 12 – 17 سنة لكي ينخرطوا في مسار تعليمي أو تدريبي.

يعمل برنامج Navigator مع الشباب والشبكات التي تقدم لهم الدعم لكي تقدم 
لهم الدعم المطلوب للعودة الناجحة إلى التعليم.

يعمل البرنامج بشكل مكثف مع الشباب واألسر والمدارس لمساعدة الشباب على 
تخطي العقبات ويعودوا إلى اإلنخراط بنجاح في مسار تعليمي أو تدريبي.

من المرجح أن يواجه الطالب غير المنخرط صعوبات خالل فترة إنتقاله للعمل أو 
مواصلة التعليم أكثر من الطالب الذين أتموا السنة 12 أو ما يعادلها.

ومع ذلك أظهرت الدراسات الحديثة بأنه مع التدخل الصحيح والدعم  فإن الشباب 
غير المنخرظ يمكن أن يلحق باآلخرين عندما يعود إلى اإلنخراط في التعليم.

من المؤهل؟
لكي يكون الشاب مؤهالً يجب أن يكون:

بين 12 و 17 سنة من العمر	 

أن يكون غير منخرط بمؤسسة تعليمية ألكثر من 70 بالمائة من فصل 	 
دراسي

 	Navigator مسجل في مدرسة تقع في المنطقة التي يعمل فيها برنامج

كيف يستطيع الشباب اإلنضمام إلى برنامج Navigator؟
 (DET( في دائرة التعليم والتدريب Navigator يدير منسق برنامج

عملية اإلحالة إلى برنامج Navigator في الخدمات اليسوعية 
                .Jesuit Social Services اإلجتماعية

يمكن أن يتم إحالة الشباب إلى برنامج Navigator من خالل مسارات 
متنوعة ؛ مثل:

المدارس 	 
األسر ومقدمو الرعاية	 
 	(DET( المكاتب اإلقليمية لدائرة التعليم والتدريب
 	(LLENs( شبكات التعليم والتوظيف المحلية
الشرطة و حماية الطفل ومحاكم األحداث 	 
الهيئات المجتمعية التي تعمل مع الشباب وعائالتهم	 
اإلحالة الذاتية من الشاب 	 


