نتصل بك إلعالمك بأنه من تاريخ األول من شهر تموز  /يوليو  2018سوف ترى تغييرات في الطريقة التي يتم بها تقديم
خدمات الشباب في مدينة ملبورن.
يوجد حاليا ً في مدينة ملبورن ثالثة مقدمي خدمات الشباب وهي:




خدمة درم للشباب (جزء من شارع درموند  ، )Drummond Streetممولة لتقديم خدمات الشباب في
كارلتون و باركفيل.
كوهيلث ) Cohealthالمعروفة سابقا ً بأسم  ، (Doutta Gallaممولة لتقديم خدمات الشباب في شمال ملبورن
وكينزكتون.
فرونت يارد ( Front Yardجزء من  ، )Melbourne City Missionممولة لتقديم خدمات الشباب في
المنطقة التجارية المركزية).(CBD

قامت بلدية مدينة ملبورن في العام الماضي بمراجعة الطريقة التي تم بها تقديم خدمات الشباب .بعد ذلك  ،غيرت بلدية
مدينة ملبورن العقد الخاص بتقديم هذه الخدمات  ،بمعنى أنه سيتم تمويل مؤسسة واحدة لتقديم خدمات الشباب في مدينة
ملبورن ابتداءا من اليوم األول من شهر تموز  /يوليو  .2018سيقوم مقدم الخدمة هذا بتقديم خدمات عبر البلدية  ،بما في
ذلك كارلتون  ،باركفيل  ،شمال ملبورن  ،كنسينجتون ومنطقة األعمال المركزية .سوف تفيد هذه التغييرات الشباب من
خالل السماح بأفضل وصول من البرامج والخدمات وتوافقها بشكل أكبر  ،فضالً عن سد الثغرات في الخدمات الهامة في
جميع أنحاء البلدية.
يسر خدمة درم للشباب أن تعلن أننا مقدم الخدمة الوحيد الناجح لتقديم خدمات الشباب هذه .نعتقد أن مزايدتنا كانت ناجحة
بسبب نهجنا المبتكر والشامل الذي يستخدم التصميم المشترك .يعكس نموذج التصميم المشترك التزامنا تجاه الشباب من
خالل التوظيف اإليجابي وضمان مشاركة الشباب المباشر في الخدمات واألنشطة .نحن نتطلع إلى تعزيز اتصالنا بالمجتمع
واالستجابة الحتياجات الشباب ومجتمعاتهم.
أن تصبح خدمة درم هي مقدم خدمة الشباب الوحيد لمدينة ملبورن  ،فإن هذا سيعني حدوث بعض التغييرات فيما يخص
الشباب وأسرهم ومجتمعاتهم .سيكون التغيير األكبر في أن تبدأ خدمة درم بتقديم برامج في شمال ملبورن  ،وكنسينجتون
والمنطقة التجارية المركزية .سنواصل العمل في كارلتون و باركفيل.
نود أن نشيد بالعمل الهام الذي قامت به كوهيلث خالل السنوات الخمس عشرة الماضية والعالقة التي شكلتها مع المجتمع
سا قدر اإلمكان للمجتمع.
في هذا الوقت .نحن نعمل عن كثب مع بلدية مدينة ملبورن وكوهيلث لجعل االنتقال سل ً
مثيرا للقلق  ،لذلك نريد أن نُعلم الشباب واألسر واألشخاص المعنيين اآلخرين ،أننا نتوقع
أمرا ً
نحن نعلم أن التغيير قد يكون ً
تغييرات محدودة في برامجنا في كارلتون .ونعمل جاهدين لضمان استمرارنا في تقديم نفس البرامج والخدمات األساسية
التي قدمتها كوهيلث في شمال ميلبورن وكينسينجتون .وسيكون لدينا أيضًا مكتبًا في مركز ملبورن الشمالي المجتمعي في
شارع بانكل ستريت  ، Buncle Streetحيث يوجد موقع كوهيلث.

ستتوفر معلومات إضافية عن أي تغييرات في البرنامج على موقع خدمة درم على موقع األنترنيت في األسابيع القادمة،
انظر هنا)( http://thedrum.ds.org.au/
إذا كان لديك أي أسئلة حول الخدمات  ،يمكنك االتصال بـ  ، Chantelle Higgsخدمات شارع درموند و
 Stepfamiliesأستراليا.
على رقم الهاتف ، 03 9663 6733 :رقم الموبايل0488 559 007 :

