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City of Greater Dandenong Youth and Family Services

خدمات جوانان و خانواده شاروالی دندینانگ کالن

Youth and Family Services provide a wide range of activities and services
for young people and families who live, work or have a connection to
Greater Dandenong.

خدمات جوانان و خانواده فعالیت ها و خدمات وسیع و متنوعی را در اختیار افراد جوان و
 و کار می کنند یا با این شاروالی،خانواده هایی قرار می دهد که در دندینانگ کالن زندگی
.پیوندی دارند

Youth Services offer programs and activities to support the health physical,
social and emotional development of young people aged 12 - 25 years.
These include leadership programs, skill development workshops,
recreational activities and special events. The service can also provide free
confidential counselling and support and link young people to a range of
education and employment opportunities as well as services who can
provide more intensive support to vulnerable young people.

 اجتماعی و، (خدمات جوانان) در حمایت از انکشاف صحتمند بدنیYouth Services
 ساله پروگرام ها و فعالیت هایی را عرضه می10  تا21 احساسی افراد جوان در سنین بین
 فعالیت، ورکشاپ های انکشاف مهارت، این خدمات بشمول برنامۀ آموزش رهبری.نماید
 همچنین این خدمات می توانند مشاوره.های سرگرم کننده و برگزاری رویدادهایی می باشد
محرمانه و رایگان و حمایت و برقراری ارتباط جوانان با فرصت های گسترده تعلیمی و
استخدامی و همچنین خدماتی را فراهم نمایند که بتوانند جوانانی را که آسیب پذیر هستند
.مورد حمایت فشرده تری قرار دهند

Family Services provide a range of support services for vulnerable families
including case management and group programs for parents and children.
The service works with families to help them build the skills that are needed
to support the safety, wellbeing and positive development of the child/ren.

 (خدمات خانواده) خدمات متنوع حمایتی را در اختیار خانواده هایFamily Services
 و پروگرام های گروپی برای والدین و،آسیب پذیر قرار می دهد که بشمول مدیریت مورد
 این نهاد خدمتی با خانواده ها کار می کند تا به آنها کمک شود مهارت.فرزندان می باشد
هایی را ایجاد کنند که برای حمایت در انکشاف مثبت و مرفه و مصون طفل یا اطفال به آن
.ضرورت می باشد

For more information contact Youth Services on 9793 2155, email
youthservices@cgd.vic.gov.au or visit facebook.com/CGDyouthservices. If
you need to speak to someone in your own language contact TIS on 13 14
50 and ask them to connect you to 9793 2155.

 و9793 2155  (خدمات جوانان) شمارهYouth Services برای معلومات بیشتر با
 تماس گرفته یا ازyouthservices@cgd.vic.gov.au ایمیل
 اگر نیاز دارید با کارمندی به. دیدن کنیدfacebook.com/CGDyouthservices
 تماس گرفته و از آن ها13 14 50  (تیس) شمارهTIS  با،لسان خودتان صحبت کنید
. برقرار نمایند9793 2155 بخواهید تا ارتباط شما را با شماره تیلفون

