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State/الوالیةمؤتمرھوما Conference؟
مؤتمریجمعوالدبلوماسیة.الدولیةالعالقاتحولتثقیفھمعلىیركزوالذيالثانویة،المدرسةسنفيللطالبسنويحدثھوالوالیةمؤتمر
یفھمونعندماوتواصلھممھاراتھمبتنمیةأیًضایقومونوھیكلھ.الدوليالقانونتطورعلىللتعرفNSWحولطالبمائتيبین2022الوالیة

تكوینفرصةأیًضاللطالبستتاحالوالیة،مؤتمرفيالنقدي.والتفكیروالمناقشةالقیادةالمھاراتھذهوتشملدولًیا.مدافًعاتكونأنیعنیھما
صداقات مع طالب متنوعین في سنھم.

تفاعلیة.عملورشاتخاللمنالحاليعالمنافيوأھمیتھالدوليالقانونعلىالشبابسیتعرفولیلتین.أیامثالثةمدىعلىالوالیةمؤتمریمتد
واألخیر،الثالثالیومفياألسئلة.بطرحللمندوبینویسمحنظرھم،وجھةیقدمونالذینالخبراءكبارمنالمتحدثینلجنةأیًضاھناكستكون

یشارك الطالب في مناظرات نموذج األمم المتحدة حیث سیعمل الطالب كمندوبین لبلدان في األمم المتحدة لمناقشة القضایا الدولیة.

التفاصیل:
2022مارس13األحد-11الجمعةالوقت:●
Collaroyعندالتسلیمالمكان:● Centreللتكنولوجیاسیدنيجامعةعندواالستالممارس11فيUTSمارس13في
12-9الصفوفمنالثانویةالمرحلةطالبلمن:●
$270التكلفة:●
جمیع المتطلبات الغذائیة. یرجى تحدید ھذه في استمارة التسجیل.سیتم توفیر جمیع الوجبات وسیتم تلبیةتقدیم الطعام:●
تحدید تفضیالتھم لمن یرغبون في أن یشارك الغرفة معھم. سیكون ھناك أیًضافي استمارة التسجیل، سیتم منح الطالب خیاراإلقامة:●

خیار تحدید التفضیل للغرف فقط للذكور أو اإلناث أو للغرف المختلطة. ستتوفر غرفة للصالة.
االحتیاجات الغذائیة.سیتم توفیر جمیع الوجبات، وحیثما أمكن، تلبیةالطعام:●

Delegateالدلیلفيوالمزیدلدیھمالملزوماتوقائمةالبرنامجحولمفصلةمعلوماتعلىالحصولمنالطالبسیتمكن Handbookالذي
سیتم توزیعھ عبر البرید اإللكتروني في وقت أقرب إلى تاریخ المؤتمر.

nswstateconference@unyouth.org.auعبرالتواصلیرجىأسئلة،أيلدیككانإن

COVID-19لـالتطعیمسیاسة
بیان تصریح

UNمنظمةتؤكد Youth NSWجائحةفيالعامةبالصحةالتزامھاCOVID-19.جمیعتطعیمیتمأنالضروريمنلذلك،نتیجةالمستمرة
للتحقق من حالة التطعیم، یجب على المشاركین تقدیم نسخة إلثبات التطعیم الخاصقبل أسبوعین من بدء مؤتمر الوالیة.المشاركین بشكل كامل

Australian(سجلعنصادرةCOVID-19لـرقمیةتطعیمشھادةشكلفيتكونوھيبھم، Immunisation Register (AIR.

یجب على جمیع من لدیھ إعفاء طبي أن یقدم دلیل على مثل ھذا اإلعفاء من ممارس طبي مسجل - وعلى األغلب یكون في شكل إشعار بمنع
بدءمنساعة48غضونفيسلبًیاCOVID-19اختبارتقدیمالتطعیم،حالةعنالنظربغضالمشاركین،جمیععلىیجبالتطعیم.استعمال
الحدث.

NSWعنالصادرةالتوصیاتمراقبةبنشاطنواصل Health.فيالمشاركینجمیعإخبارسیتمالسیاسة،ھذهمنجزءأيتغییرحالةفي
الوقت المناسب.

نأمل أن یكون ھذا الحدث آمًنا وممتًعا للجمیع.

إن كان لدیك أي أسئلة بخصوص اإلعفاءات أو حالة التطعیم، یرجى التواصل بمدیر الشؤون اإلداریة على
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Accessibility/إمكانیةمنح
تتوفر منح إمكانیة ألي شخص تتأثر قدرتھ على المشاركة في أحداثنا بسبب تكالیف التسجیل أو أیة تكالیف أخرى. إن كان ھنالك عوائق مادیة

لحضور الحدث، فنحن نشجعك بشدة على تقدیم طلب للحصول على ھذه المنحة أو على خطط الدفع المتوفرة لدینا. ُصممت خیاراتنا لتكون مرنة
لتقدیم أفضل دعم الحتیاجاتك:

منحة دراسیة كاملة أو جزئیة: تنازل مخفض أو كامل عن رسوم التسجیل للحدث.❖
خطة الدفع: یمكن دفع رسوم التسجیل بمرونة على أقساط على مدى فترة زمنیة. سیتم تحدید وتیرة الدفعات من قبلك أنت والمسؤول❖

لدینا عن ھذه المنح.

إن كنت ترغب في مزید من المناقشة حول أي من ھذه الخیارات، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى مسؤول المتخصص لدینا:
nswequity@unyouth.org.au

Janaالمترجمة Chahine.
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