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রাজ� সে�লন িক?
রাজ� সে�লন হল হাই �ুল-বয়সী িশ�াথ�েদর জন� এক� বািষ�ক ইেভ�, যা তােদর আ�জ� ািতক স�ক� এবং �টনীিতেত
িশি�ত করার উপর দিৃ� িনব� কের। রাজ� সে�লন 2022 আ�জ� ািতক আইেনর উ�য়ন এবং কাঠােমা স�েক� জানেত NSW
জেুড় দইুশ িশ�াথ�েক একি�ত কের। আ�জ� ািতক আইনজীবী হওয়ার অথ� কী তা বঝুেত �পের তারা তােদর িনজ� দ�তা এবং
�যাগােযাগ বিৃ� করেব। এই দ�তার মেধ� রেয়েছ �নতৃ�, আেলাচনা এবং সমােলাচনামলূক িচ�াভাবনা। রাজ� সে�লেন,
ত�ণরা তােদর বয়েসর িবিভ� সহকম�েদর সােথ ব�ু� গেড় �তালার সুেযাগ পােব।

রাজ� সে�লন িতন িদন এবং দইু রাত জেুড় িব�ৃত। ত�ণরা ই�ােরি�ভ ওয়াক� শেপর মাধ�েম আ�জ� ািতক আইন এবং আমােদর
বত� মান িবে� এর ��� স�েক�  িশখেব। এছাড়াও �নতৃ�ানীয় িবেশষ�েদর এক� ি�কার প�ােনল থাকেব তােদর িবিভ�
পিরে�ি�ত �দেব এবং �িতিনিধেদর �� িজ�াসা করার অনমুিত �দেবন। তৃতীয় ও �শষ িদেন, িশ�াথ�রা জািতসংেঘর মেডল
িবতেক�  অংশ�হণ করেব �যখােন িশ�াথ�রা আ�জ� ািতক িবষয় িনেয় আেলাচনার জন� জািতসংেঘর এক� �দশ িহেসেব কাজ
করেব।

অন�ুােনর িববরণ
● কখন: ��বার ১১ - রিববার ১৩ মাচ�  ২০২১
● �কাথায়: ১১ মাচ�  �কালারয় �স�াের �প-অফ এবং ১৩ মাচ�  ইউিনভািস�� অফ �টকেনালিজ িসডিনেত  িপক আপ
● �ক: Year 9-12 উ� িবদ�ালেয়র িশ�াথ�রা
● খরচ: $270
● ক�াটািরং: সম� খাবার সরবরাহ করা হেব এবং সম� খাদ�তািলকাগত �েয়াজনীয়তা পূরণ করা হেব। অন�ুহ কের

�রিজে�শন ফেম� এ�িল উে�খ ক�ন।
● থাকার ব�ব�া: �রিজে�শন ফেম� িশ�াথ�রা তােদর পছ� বলার িবক� �দওয়া হেব �য তারা কার সােথ এক� �ম

ভাগ করেত চায়। পু�ষ, মিহলা বা িম� ক��িলর জন� এক� পছ� জানােনার িবক�ও থাকেব৷ এক�
ব�বহারেযাগ� �াথ�না ক� থাকেব।

�ডিলেগট হ�া�বেুক �মণপথ, প�ািকং তািলকা এবং আরও অেনক িকছু স�েক� িশ�াথ�েদর িব�ািরত তেথ�র অ�াে�স থাকেব যা
তািরেখর কাছাকািছ ইেমেলর মাধ�েম িবতরণ করা হেব।
আপনার �কান �� থাকেল, �যাগােযাগ ক�ন nswstateconference@unyouth.org.au

COVID-19 �কা �দওয়ার নীিত

িববিৃত

যুব জািতসংঘ New South Wales চলমান COVID-19 মহামারীেত জন�াে��র �িত তার অ�ীকার িনি�ত কেরেছ।
ফল��প, রাজ� সে�লন �� হওয়ার দইু স�াহ আেগ সম� অংশ�হণকারীেদর স�ূণ��েপ �কা �দওয়া আবশ�ক৷ �কার ি�িত
যাচাই করার জন�, অংশ�হণকারীেদর অবশ�ই তােদর �কা �দওয়ার �মােণর এক� কিপ জমা িদেত হেব, সাধারণত
অে�িলয়ান ইিমউনাইেজশন �রিজ�ার (AIR) �ারা জাির করা এক� িডিজটাল COVID-19 �কা শংসাপে�র আকাের।

যারা িচিকৎসা ছােড়র িরেপাট� করেছন তােদর অবশ�ই একজন িনবি�ত িচিকৎসেকর কাছ �থেক এই ধরেনর ছােড়র �মাণ
উপ�াপন করেত হেব - সাধারণত এক� �িতল�ণ �না�েশর আকাের। সম� অংশ�হণকারীেক, �কার অব�া িনিব�েশেষ ইেভ�
�� হওয়ার ৪৮ ঘ�ার মেধ� এক� Negative COVID-19 পরী�া জমা িদেত হেব।

আমরা NSW Health �ারা জাির করা সুপািরশ�িল সি�য়ভােব িনরী�ণ চািলেয় যাি�। এই নীিতর �কােনা অংশ পিরবত� ন
হেল, সম� অংশ�হণকারীেদর যথাসমেয় অবিহত �দয়া হেব।
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আমরা আশা কির এই অন�ুান� সবার জন� িনরাপদ এবং আন�দায়ক হেব।

অব�াহিত বা �কা সং�া� ি�িত স�েক� আপনার �কান �� থাকেল অন�ুহ কের nswadmin@unyouth.org.au -এ NSW
িডের�র অফ অ�াডিমিনে�শেনর সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

অ�াে�িসিবিল� �লারিশপ

অ�াে�িসিবিল� �লারিশপ তােদর জন� উপল� যারা আমােদর ইেভে� অংশ�হণ করার �মতা িনব�ন এবং অন�ান� খরচ �ারা
�ভািবত হয়। আপিন যিদ ইেভে� �যাগদান করেত বাধার স�ুখীন হন তেব আমরা আপনােক এক� বিৃ� বা আমােদর উপল�
অথ��দােনর পিরক�নার জন� আেবদন করেত উৎসািহত কির। আমােদর িবক��িল আপনার �েয়াজনেক সেব�া�ম সমথ�ন
করার জন� িডজাইন করা হেয়েছ:

❖ স�ূণ� বা আংিশক বিৃ�: ইেভে�র জন� িনব�ন িফ এক� �াস বা স�ূণ� িবনামেূল�।
❖ �পেম� ��ান: �রিজে�শন িফ িনিদ�� সমেয়র মেধ� িকি�েত নমনীয়ভােব পিরেশাধ করা �যেত পাের। অথ��দােনর

সময় আপিন এবং ই��ই� অিফসার �ারা িনধ�ািরত হেব।

আপিন যিদ এই িবক��িলর �য �কানও িবষেয় আরও আেলাচনা করেত চান তেব অন�ুহ কের আমােদর ই��ই� অিফসারেক
ইেমল ক�ন: nswequity@unyouth.org.au

অনবুাদ �সৗজেন� [�শলী ম�ল/ Shoilee Mondal]
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