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FARSI|   فارسی 

 چیست؟  ایالتی همایش

. دارد تمرکز مدرسه سنین در جوانان به سیاستگذاری و المللی بین روابط آموزش بر که هست روزه دو سالیانه برنامه یک ایالتی همایش

 هم گرد المللی بین حقوق تدوین مراحل  و ساختار یادگیری برای را ولز نیوساوث سراسر از جوان دویست حدود 2022 سال ایالتی همایش

 گسترش را خود ارتباطات و ها مهارت المللی بین حقوق از حمایت اهمیت میزان به نسبت  آگاهی  طریق از همچنین جوانان این.  آورد می

 از دوستانی کردن پیدا فرصت همچنین ایالتی، جوانان همایش  در. هستند انتقادی تفکر و رهبری، مذاکره جمله از ها مهارت این. دهند می

 .دارند خود سنی محدوده  در مختلف های گروه

 در آن اهمیت و المللی بین حقوق  مورد در تعاملی های کارگاه طریق  از جوانان. شود می برگزار شب دو و روز سه طی  در ایالتی همایش

 می پاسخ ها نماینده سواالت به و  کرده بیان را خود نظرات نقطه که  متخصص کارشناسان از متشکل میزگردی. یابند می آموزش کنونی دنیای

 ملل سازمان عضو کشورهای نقش در و کرده شرکت ملل سازمان مناظره سازی  شبیه مدل یک در آموزان آخر، دانش و سوم روز در. دهند

 .دهند می قرار بحث مورد را المللی  بین مسایل

  

 :برنامه جزییات

 2022 مارچ 13 یکشنبه تا ام  11 جمعه: زمانی چه

 :مکانی چه

 مارچ 11 در Collaroy Centre در تحویل ·   

 مارچ 13 در University of Technology Sydney  از برداشتن·       

 12 تا  9 های سال دبیرستانی  آموزان دانش: کسانی چه

 دالر  270: هزینه

 ثبت فرم در را خود رژیمی های  محدودیت لطفا. شد خواهند رعایت رژیمی های محدودیت تمام و شوند می تامین غذایی های وعده تمام: غذا

 .کنید مشخص نام

 برای خود ترجیح میتوانند همچنین. کنند اعالم را خود دوستان با شدن اتاقی هم برای خود تمایل نام ثبت فرم در میتوانند آموزان دانش : اقامت

 .بود خواهد مهیا نیز نمازخانه. کنند بیان مختلط یا  دخترانه، پسرانه اتاق در مشارکت

 .شد خواهند رعایت رژیمی های محدودیت امکان حد تا و شوند می تامین غذایی های وعده تمام: غذا

 برگزاری زمان به تر نزدیک که برنامه راهنمای در موارد سایر و باشند داشته خود با باید که برنامه، اقالمی جزییات به  مربوط اطالعات

 .شود می یافت میشود ایمیل

 .بگیرید تماس  nswstateconference@unyouth.org.au  ایمیل با لطفا  دارید  سؤالی اگر

 19 کووید واکسن سیاست 

 بیانیه 
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 شرکت نتیجه، تمام در. است 19 کووید گیری همه شرایط در عمومی سالمت به تعهد واقف ولز ساوث نیو در متحد ملل سازمان جوانان

 کنندگان واکسیناسیون، شرکت وضعیت تایید برای. هستند ایالتی همایش شروع از قبل هفته دو بودن کامل واکسینه به ملزم  برنامه در کنندگان

        استرالیا  سازی ایمن سازمان توسط  شده منتشر واکسیناسیون الکترونیکی گواهی قالب در را خود واکسیناسیون  گواهی از نسخه یک باید

 ((Australian Immunisation Register (AIR )خود محلی  دکتر از را خود شواهد باید  دارند  معافیت گواهی که کسانی.  نمایند ارسال 

 را خود 19 کووید منفی تست  همایش شروع از قبل ساعت 48 باید خود واکسیناسیون وضعیت  از مستقل  کنندگان شرکت تمام. دهند ارایه

 .کنند  ارسال

 بیان سیاست  از قسمت هر در تغییر صورت  در و کند  می پایش فعاالنه را ولز ساوث نیو بهداشت  سازمان های  توصیه مستمرا سازمان این

 .کند می مطلع ممکن و مقتضی زمان در را کنندگان شده، شرکت

 .باشد  آفرین شادی و ایمن همه برای همایش  این امیدواریم ما 

 .بگیرید تماس   nswadmin@unyouth.org.au  ایمیل با  لطفا دارید واکسیناسیون وضعیت یا معافیت زمینه  در سؤالی اگر

 دسترس  در های بورسیه

 استفاده  قابل گرفته قرار ها هزینه  سایر و نام ثبت تاثیر تحت  ما های برنامه  در مشارکتش توانایی که کسی هر برای دسترس در های بورسیه

 موجود بازپرداخت های طرح یا بورسیه برای میکنیم توصیه شدت دارید، به  ها  برنامه در حضور برای موانعی شما صورتیکه در. هست

 :اند شده طراحی شما های خواسته از پشتیبانی  بیشتر پذیری انعطاف برای  ما های گزینه. کنید درخواست

 .همایش برای نام ثبت هزینه از بخشی یا کامل تعلیق : بخشی یا کامل بورسیه·       

 ها  پرداخت تواتر. کرد پرداخت زمان ای دوره در منعطف اقساط  در توان می را نام ثبت هزینه: بازپرداخت طرح·       

 .شود می تعیین مالی امور مسئول  و شما  توسط

 بگیرید. تماس   nswequity@unyouth.org.au  ایمیل با لطفا  دارید ها گزینه این مورد در  بیشتر اطالعات کسب به تمایل اگر

  مترجم: بهار حکیم جوادی

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


