
ሰላምታ ይድረስ፤   

እርስዎን የምናናግረው ክቀን 1 July 2018ዓ.ም ጀምሮ በመልበርን ከተማ ውስጥ ስላለው የወጣት አገልግሎት 
ለውጦች እንደሚያዩ ለማሳወቅ ነው። 

በአሁን ጊዜ የመልበርን ከተማ ሶስት የወጣት አገልግሎት አቅራቢዎች አሉት:   

 የድሩም ወጣት አገልግሎት/the drum youth service (በ drummond street ውስጥ አካል 

የሆነ)፤ የገንዘብ እርዳታ የሚሰጠው በካልቶንና ፓርክቪለ ውስጥ የወጣት አገልግሎቶች ለማካሄድ ነው።  

 ኮሄልዝ/cohealth (ቀደም ሲል በዱታ ጋላ/ Doutta Galla የሚታወቅ)፤ የገንዘብ እርዳታ 
የሚሰጠው በኖርዝ መልበርንና በከንሲንግቶን ውስጥ የወጣት አገልግሎቶች ለማካሄድ ነው። 

 ፍሮንት ያርድ/Front Yard (የመልበርን ሲትይ ሚሽን/Melbourne City Mission አካል የሆነ)፤ 

የገንዘብ እርዳታ የሚሰጠው በማእከላዊ የንግድ ሥራ ክልል/Central Business District (CBD) 
ውስጥ የወጣት አገልግሎቶች ለማካሄድ ነው። 

 

በአለፈው ዓመት፤ የወጣት አገልግሎቶች የሚቀርብበትን መንገድ በመልበርን ከተማ/ City of Melbourne እንደገና 

ግምገማ ተካሂዷል። ይህንን በማስከተል እነዚህን አገልግሎቶች ለሚያቀርቡ ኮንትራቶች የመልበርን ከተማ/City of 

Melbo/urne ቀይሮታል፤ ይህ ማለት ለመልበርን ከተማ/City of Melbo/urne የወጣት አገልግሎቶች ከቀን 1 

July, 2018 ዓ.ም ጀምሮ በአንድ ድርጅት እንዲካሄድ የገንዘብ እርዳታ ያካሂዳል። ይህ አቅራቢ ድርጅት በሞላው ምክር 
ቤት/ማዘጋጃ ቤት ያለ ማለት ካርልቶን፤ ፓርክቪለ፤ ኖርዝ መልበርን፤ ከንሲንግቶን እና ማእከላዊ የንግድ ሥራ 

ክልል/CBD የተካተተ ነው። እነዚህ ለውጦች ለታዳጊ ወጣቶች እንደሚጠቅም ይህም ተከታታይ የሆነ ታላቅ መርሃ 
ግብሮችንና አገልግሎቶችን ለማግኘት ያስችላቸዋል፤ በተጨማሪም በሞላው ምክር ቤት/ማዘጋጃ ቤት ያለን ጠቃሚ 
የአገልግሎት ክፍተት ስለሚያሟላ ነው። 

 

እነዚህን ስኬታማ የሆኑ ለወጣት አገልግሎቶች በማቅረባችን የድሩም ወጣት አገልግሎት/The drum youth 

service የተሰማውን ደስታ ያስታውቃል። የእኛ አቅርቦት ስኬታማ እንደነበር እናምናለን ምክንያቱም የእኛ ፈጣሪነትና 
ሁሉን ያካተተ አቅርቦት ካለው ንድፍ ጋር ተባባሪ በመሆን ይጠቀም ስለነበር ነው። የተባባሪነት ንድፍ ሞዴል 
የሚያንጸባርቀው ለታዳጊ ወጣቶች ያለንን መስዋእትነት፤ ይህም ለወጣቶች የሥራና ሰራተኛን ሁኔታ በማሳወቅ በቀጥታ 
በአገልግሎቶችና እንቅስቃሴዎች አስተዋጽኦ ስለማድረጋቸው ማረጋገጥ ይሆናል። ለወደፊት ከማህበረሰቡ ጋር ያለንን 
ግንኙነት በማጠናከር ታዲያ ታዳጊ ወጣቶችና ማህበረሰባቸው ለሚፈልጉት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣል። 

 

ድሩም/drum ብቸኛ የመልበርን ከተማ ወጣቶች አገልግሎት አቅራቢ እንደሚሆን ይህ ማለት ለታዳጊ ወጣቶች፤ 

ለቤተሰባቸው እና ማህበረሰባት አንዳንድ ለውጦች እንደሚኖር ነው። ታላቁ ለውጥ የሚሆነው የድሩም/drum 

መርሃግብር የሚጀምረው በኖርዝ መልበርን፤ ከንሲንግቶን እና በማእከላዊ የንግድ ሥራ ክልል/CBD ውስጥ ይሆናል። 
በካርልቶ እና ፓርክቪለ ውስጥ ሥራችንን እንቀጥላለን።  

 

በአለፉት 15 ዓመታት በኮሄልዝ/ cohealth ለተካሄደው ጠቃሚ ሥራ እና በዚህን ጊዜ ከማህበረሰቡ ጋር ለፈጠሩት 
ግንኙነት ማድነቅ እንደምንፈልግ ነው። በተቻለ መጠን የማህበረሰብ ሂደትን ረጋ ባለ መልኩ ለማሸጋገር ከመልበርን 

ከተማ/ City of Melbourne እና ኮሄልዝ/ cohealth ጋር በቅርበት አብረን እንሰራለን። 

 



ለውጥ አሳሳቢ ሊሆን እንደሚችል እናውቃለን፣ ስለዚህ በካርልቶን ውስጥ ለሚካሄድ መርሃ ግብሮች የተወሰነ ለውጥ 
ለታዳጊ ወጣቶች፤ ቤተሰቦች እና ሌላ ለሚመለከታቸው ሰዎች እንደሚያስፈልግ እናውቃለን። እንዲሁም በኖርዝ 

መልበርንና ከንሲንግቶን ውስጥ በኮሄልዝ/ cohealth ያካሄደውን ተመሳሳይ የሆኑ ቁልፍ መርሃ ግብሮችና 

አገልግሎቶች ስለመቀጠላቸው ለማረጋገጥ በከፍተኛ ጥረት እንሰራለን። በተጨማሪም ኮሄልዝ/ cohealth 

የተመሰረተበት በኖርዝ መልበርን ማህበረሰብ ማእከል፤ Buncle Sreet ላይ ቢሮ ይኖረናል።   

 

ስለማንኛውም የተቀየረ መርሃ ግብር የበለጠ መረጃ በሚቀጥሉት ሳምንታት በdrum’s ድረገፅ ( 

http://thedrum.ds.org.au/) ላይ ማየት።  

ስለ አገልግሎቶች ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት ለሚከተለው ማነጋገር ይችላሉ   

 Chantelle  Higgs,  drummond street services & Stepfamilies Australia,  

በስልክ: 03  9663 6733  በሞባይል: 0488 559 007 

  

 

 

http://thedrum.ds.org.au/

