
Navigatör Programı

Navigatör nerede sağlanır?

Jesuit Sosyal Servisleri, Navigatörü Melbourne’un Hume ve Moreland 

belediye bölgelerinde yürütür.

Bir havaleyi nasıl yapabilirim?

Navigatör’e hakkı olabilecek veya kendi kendini havale etmek isteyen 

bir genç tanıyorsanız, bilgi almaya ilişkin ilginizi kaydetmek için 

navigator@edumail.vic.gov.au adresine bir elektronik posta gönderin. 

Bir genci havale ediyorsanız, gencin adı elektronik postada yer 

almamalıdır.

DET Navigatör Koordinatörü elektronik postanızı yanıtlayacak ve 

genç hakkında bilgi isteyecektir. Havaleyi değerlendirmek için DET 

Navigatör Koordinatörünün şu bilgilere ihtiyacı olacaktır:

• öğrencinin adı, yaşı, ikamet yeri

• en son kayıt olduğu okul (biliniyorsa)

• okulun son dönemindeki devamlılık (kayıtlıysa)

• anababa/bakıcı adı ve ilişki bilgileri.

Gencin programa hakkı olduğu varsayılırsa, havale bilgileri Jesuit 

Sosyal Servislerindeki Navigatör Programına aktarılacaktır. Bundan 

sonra gençle çalışmaya başlayacağız.

10 Dawson St (PO Box 284)

Brunswick VIC 3056

Tel: 03 9387 1233

brosnan@jss.org.au

www.jss.org.au

Bizimle İlişkiye Geçin

Jesuit Sosyal Servisleri, herkesin kendi potansiyelleri ölçüsünde 
yaşayabileceği adil bir toplum oluşturmak için çalışan bir sosyal 
değişim örgütüdür. Bu programa Victoria Hükümeti Eğitim ve Öğretim 
Bakanlığı tarafından fon sağlanmaktadır.

Eğitim, öğretim 
ve istihdamBuilding a Just Society
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 1 • Wyndham

 4 • Brimbank
 5 • Hobsons Bay
 6 • Maribyrnong
 7 • Moonee Valley

 8 • Moreland
 9 • Melbourne
 10 • Whittlesea
 11 • Yarra
 12 • Darebin
 13 • Banyule
 14 • Nillumbik

 2 • Melton
 3 • Hume

 8 • Moreland

8

 3 • Hume

3

Victoria

Türkçe / Turkish



Navigatör programında ne olur? 

Navigatör gençlere vaka yönetimi ve yoğun sosyal yardım sağlar. 

Ekibimiz her gence:

• bireysel hedefleri ifade eden

• eğitim için belirli engelleri ele alan

• devamsızlığın altında yatan konulara yanıt veren

• aileleri, bakıcıları, okulları ve toplum desteklerini çalışmaya 
katan ve onlarla güçlendirici bir şekilde çalışan 

kendisinin eğitimle yeniden-bağlantı planını yaratmasında yardım 

eder.

Ayrıca, her gencin eğitimle yeniden bağlantılandırılmasının 

onun ihtiyaçlarına en iyi şekilde uymasını sağlamak için eğitim 

sağlayıcılarla da çalışıyoruz. 

Navigatör nedir?

Navigatör Programı, 12-17 yaşları arasındaki bağlantısız öğrenicileri bir 

eğitim veya öğretim yolu ile yeniden bağlantı kurmaları için destekler.

Navigatör, eğitime başarılı bir şekilde geri dönmek için gerekli desteği 

sağlamak üzere gençler ve onların destek ağları ile birlikte çalışır.

Program, gençlere engelleri aşmaları ve bir eğitim ya da öğretim 

yolu ile yeniden bağlantı kurmaları için yardımcı olmak üzere gençler, 

aileler ve okullarla yoğun bir şekilde çalışır.

Bağlantısız öğreniciler, işe veya daha ileri eğitime geçişlerinde, 12’inci 

Sınıfı veya dengini bitiren öğrenicilerden, büyük bir olasılıkla, daha 

fazla mücadele eder.

Ancak, son zamanlardaki çalışmalar, bağlantısız gençlerin, eğitimle 

yeniden bağlantı kurduklarında doğru müdahale ve destekle aynı 

düzeye gelebileceklerini göstermiştir.

Kim hak sahibidir?

Hak sahibi olmak için gençler:

• 12 ve 17 yaşları arasında olmalı

• bir okul döneminin yüzde 70’inden uzun süre bir eğitim 
ortamından bağlantısız kalmış olmalı

• Navigatör’ün çalıştığı bölgedeki bir okula yazılmış olmalıdır.

Yararlar nelerdir?

12’inci Sınıfı veya dengini bitiren öğrenicilerin işe alınma, daha ileri 
nitelikler edinme, daha fazla para kazanma, daha sağlıklı olma ve 

topluma anlamlı bir katkıda bulunma olasılıkları daha fazladır.

Gençler Navigatör’e nasıl katılabilir?

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı (DET) Navigatör Koordinatörü, 

Navigatör Programına havale sürecini Jesuit Sosyal Servislerinde 

yönetir.

Gençler Navigatör’e aşağıdakiler gibi çeşitli yollarla havale edilebilir:

• okullar

• aileler ve bakıcılar

• DET bölge ofisleri

• yerel Öğrenim ve İstihdam Ağları (LLEN’ler)

• polis, çocuk koruma, gençler için adalet

• gençler ve aileleriyle çalışan toplum kuruluşları

• gençlerin kendi kendilerini havale etmesi.


