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Malayalam | മലയാളം 

What is State Conference’ ( എന്താണ് ‘സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റ ാൺഫറൻസ്) 

സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റ ോൺഫറൻസ് ഹൈസ്കൂ ൾ പ്രോയമുള്ള ചെറുപ്പക്കോർക്കുള്ള വോർഷി  

ഒറ്റരോപ്രി രരിരോടിയോണ്. സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റ ോൺചഫചറൻസിന്ചറ ഉസ്റ്റേശ്യം  ുട്ടി ചെ 

അന്തോരോഷ്പ്ട ബന്ധങ്ങെിലും നയരപ്ന്തത്തിലും സ്റ്റബോധവര് രർ ആ ു  എന്നോണ്. 

അന്തോരോഷ്്പ്ട നിയമത്തിന്ചറ വി സനചത്തയും ഘടനചയയും  ുറിച്്ച രഠിക്കോൻ 

NSW-ൽ ഉടനീെമുള്ള ഇരുനൂറ് യുവോക്കചെ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റ ോൺഫറൻസ് 2022 ഒരുമിച്്ച 

ച ോണ്ടുവരുന്നു. ഒരു അന്തോരോഷ്്പ്ട അഭിഭോഷ നോയിരിക്കു  എന്നരിന്ചറ 

അർത്ഥം അവർ മനസ്സിലോക്കുന്നരിനനുസരിച്്ച അവർ സവന്തം  ഴിവു െും 

ആശ്യവിനിമയവും വെർത്തും. ഈ  ഴിവു െിൽ സ്റ്റനരൃരവം, െർച്ച, 

വിമർശ്നോത്മ  െിന്ത എന്നിവ ഉൾചപ്പടുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റ ോൺചഫചറൻസിൽ, 

യുവോക്കൾക്്ക അവരുചട പ്രോയത്തിലുള്ള വിവിധ സമപ്രോയക്കോരുമോയി സൗൈൃദം 

സ്ഥോരിക്കോനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കും. 

 

സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റ ോൺഫറൻസ് മൂന്ന് ര ലും രണ്ട് രോപ്രിയും നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു. ഇന്ററോക്ടീവ് 

വർക്്ക്സ്റ്റഷോപ്പു െിലൂചട അന്തോരോഷ്്പ്ട നിയമചത്തക്കുറിച്ചും നമ്മുചട നിലവിചല 

സ്റ്റലോ ത്ത് അരിന്ചറ പ്രോധോനയചത്തക്കുറിച്ചും ചെറുപ്പക്കോർ രഠിക്കും. പ്രമുഖ 

വിദഗ്ധരുചട ഒരു സ്പീക്കർ രോനലും അവരുചട  ോഴ്ചപ്പോട് നൽ ു യും പ്രരിനിധി ചെ 

സ്റ്റെോദയങ്ങൾ സ്റ്റെോദിക്കോൻ അനുവദിക്കു യും ചെയ്ും. മൂന്നോമചത്തയും 

അവസോനചത്തയും ദിവസം, അന്തോരോഷ്പ്ട വിഷയങ്ങൾ െർച്ച ചെയ്ുന്നരിനോയി 

വിദയോർത്ഥി ൾ ഐ യരോഷ്പ്ടസഭയിചല രോജ്യങ്ങെോയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റമോഡൽ 

യുഎൻ സംവോദങ്ങെിൽ വിദയോർത്ഥി ൾ രചെടുക്കും. 

 

Event details (ഇവന്റ് വിശദാംശങ്ങൾ) 

● എസ്റ്റപ്പോൾ: Friday 11 - ഞോയറോഴ്ച 13 മോർച്്ച 2022 

● എവിചട: 11 March, ആദയ ദിവസം  Collaroy Centre and  and അവസോന ദിവസം, 13 

March  ുട്ടി സ്റ്റെ University of Technology രിക്്ക-അപ്പ്ചെയ്ോവുന്നരോണ്.  

● ആര്: 9-12 വർഷങ്ങെിചല ഹൈസ്് ൂൾ വിദയോർത്ഥി ൾ 

● ചെലവ്: $270  

●  ോറ്ററിംഗ്: എല്ലോ ഭക്ഷണവും നൽ ും  ൂടോചര എല്ലോ ഭക്ഷണ ആവശ്യങ്ങെും 

നിറസ്റ്റവറ്റും. രജ്ിസ്സ്റ്റപ്ടഷൻ സ്റ്റഫോമിൽ ഇവ വയക്തമോക്കു . 

● രോമസം: രജ്ിസ്സ്റ്റപ്ടഷൻ സ്റ്റഫോമിൽ, വിദയോർത്ഥി ൾക്്ക രങ്ങൾ ആരുമോയി 

ഒരു റൂം രെിടോൻ ആപ്ഗൈിക്കുന്നു എന്നരിന്ചറ മുൻഗണന ൾ 

സ്റ്റരഖചപ്പടുത്തോനുള്ള ഓര്ഷൻ നൽ ും. ആൺ, ചരൺ അചല്ലെിൽ മിക്സഡ് 

റൂമു ൾക്്ക മുൻഗണന നൽ ോനുള്ള ഓര്ഷനും ഉണ്ടോയിരിക്കും. ഒരു 

രൂജ്ോമുറി ഉണ്ടോയിരിക്കും. 

● ഭക്ഷണം: എല്ലോ ഭക്ഷണവും നൽ ും, സോധയമോ ുന്നിടത്ത് ഭക്ഷണ 

ആവശ്യങ്ങൾ നിറസ്റ്റവറ്റും. 

 

 ുട്ടി ൾക്്ക  ുറയും  ൂടി ഡീഹറ്റൽഡ് ആയുള്ള ഇൻഫർസ്റ്റമഷൻ 

'ചഡലിസ്റ്റഗറ്റ് ൈോൻബൂ ിൽ' ച ോടുക്കുന്നരോണ്.ഇരിചന  ുറിച്്ച എചന്തെിലും 

സ്റ്റെോദയങ്ങൾ ഉചണ്ടെിൽ ഇചമയിൽ: nswstateconference@unyouth.org.au 

 



2 

COVID-19 Vaccination Policy (സ്റ്റ ാവിഡ്-19 വാക്സിസ്റ്റനഷൻ നയം) 

സ്റ്റ ോവിഡ്-19  ോരണം ഒത്തിരി റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ (UN Youth NSW) 

മനസിലോ ുന്നു. അരുച ോണ്ടു ഞങ്ങൾ രൂർണമോയും ഈ സമയത്തുള്ള 

ചരോരുജ്നോസ്റ്റരോഗയ നിര്ചരഷം അനുസരിച്ചോണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നര്.  അരിനോൽ സ്റ്റേറ്റ് 

സ്റ്റ ോൺചഫചറൻസിൽ രചെടുക്കോൻ  ുട്ടി ൾ പൂർണമായ ം  വാ ്്സിസ്റ്റനറ്റഡ് 

ആയിരിക്കണം  സ്റ്റ ോൺഫറൻസ് ആരംഭിക്കുന്നരിന് രണ്ടോഴ്ച 

മുചെെിലും.വോക്സിസ്റ്റനഷൻ നില സ്ഥിരി രിക്കോൻ സ്റ്റവണ്ടി, Australian Immunisation 

Register (AIR) രന്ന വോ ്്സിസ്റ്റനഷൻ സ്റ്റ ോപ്പി. സുബ്മിറ്റ് ചെയ്ണം. 

 

ചമഡിക്കൽ ഇെവു ൾ റിസ്റ്റപ്പോർട്്ട ചെയ്ുന്നവചരല്ലോം ഒരു രജ്ിസ്്റ്റർ ചെയ്്ര 

ചമഡിക്കൽ പ്രോ ്്ടീഷണറിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒഴിവോക്കലിന്ചറ 

ചരെിവു ൾ ൈോജ്രോക്കണം - സോധോരണയോയി ഒരു വിരരീര അറിയിപ്പിന്ചറ 

രൂരത്തിൽ. എല്ലാ പങ്കാളി ള ം, വാക്സിസ്റ്റനഷൻ നില പരിഗണിക്കാതെ, സ്റ്റേറ്റ് 

സ്റ്റ ാൺഫറൻസ് െ ടങ്ങ ന്നെിന  48 മണിക്കൂറിന ള്ളിൽ തനഗറ്റീവ ് COVID-19 

തടേ് സമർപ്പിക്കണം. 

 

NSW Health നൽ ുന്ന നിർസ്റ്റേശ്ങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സജ്ീവമോയി നിരീക്ഷിക്കുന്നര ്

രുടരുന്നു. ഈ നയത്തിന്ചറ ഏചരെിലും ഭോഗം മോറു യോചണെിൽ, എല്ലോ 

രെോെി ചെയും പ്രോസ്റ്റയോഗി മോയി സമയബന്ധിരമോയി അറിയിക്കും. 

 

ഈ രരിരോടി എല്ലോവർക്കും സുരക്ഷിരവും ആസവോദയ രവുമോ ുചമന്ന് ഞങ്ങൾ 

പ്രരീക്ഷിക്കുന്നു. 

 

നിങ്ങൾക്്ക എചന്തെിലും സ്റ്റെോദയങ്ങൾ വോ ്്സിസ്റ്റനഷചന  ുറിസ്റ്റച്ചോ, ചമഡിക്കൽ 

ഇെവു ൾ  ുറിസ്റ്റച്ചോ ഉചണ്ടെിൽ, ഇചമയിൽ  nswadmin@unyouth.org.au.  

 

Accessibility Scholarships  (പ്പസ്റ്റവശനക്ഷമെ സ്സ്റ്റ ാളർഷിപ്പ  ൾ) 

ഈ സ്സ്റ്റ ോെർഷിപ്പു ൾ,ഞങ്ങെുചട ഇവന്റു െിൽ രചെടുക്കോൻ പ്രീരിസന്ധി 

അനുഭവിക്കുന്നവർ ് ( രജ്ിസ്സ്റ്റപ്ടഷനും മറ്റ് െിലവു െും)  ലഭയമോണ്. ഇവന്റിൽ 

രചെടുക്കുന്നരിന് നിങ്ങൾക്്ക രടസ്സങ്ങൾ സ്റ്റനരിസ്റ്റടണ്ടി വന്നോൽ, സ്സ്റ്റ ോെർഷിപ്പിന് 

അചല്ലെിൽ ഞങ്ങൾക്്ക ലഭയമോയ സ്റ്റരയ്്ചമന്റ് പ്ലോനു ൾക്കോയി അസ്റ്റരക്ഷിക്കോൻ 

ഞങ്ങൾ നിങ്ങചെ വെചരയധി ം സ്റ്റപ്രോത്സോൈിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങെുചട ആവശ്യങ്ങൾ 

മി ച്ച രീരിയിൽ രിന്തുണയ്ക്കുന്നരിനോയി ഞങ്ങെുചട ഓര്ഷനു ൾ രൂര ൽപ്പന 

ചെയ്തിരിക്കുന്നര്: 

❖ മുഴുവൻ അചല്ലെിൽ ഭോഗി  സ്സ്റ്റ ോെർഷിപ്പ്:ഇവന്റിനുള്ള രജ്ിസ്സ്റ്റപ്ടഷൻ 

ഫീസ്  ുറയ്ക്കു സ്റ്റയോ രൂർണ്ണമോയി ഒഴിവോക്കു സ്റ്റയോ ചെയ്ു . 

❖ സ്റ്റരയ്്ചമന്റ് പ്ലോൻ: രജ്ിസ്്സ്റ്റപ്ടഷൻ ഫീസ് ഒരു നിശ്ചിര  ോലയെവിൽ 

രവണ െോയി അടയ്്ക്കോവുന്നരോണ്. സ്റ്റരയ്്ചമന്റു െുചട ആവൃത്തി 

നിങ്ങെും ഇ വിറ്റി ഓഫീസറും രീരുമോനിക്കും. 

ഈ ഓര്ഷനു െിചലോന്ന്  ൂടുരൽ െർച്ച ചെയ്ോൻ നിങ്ങൾ 

ആപ്ഗൈിക്കുന്നുചവെിൽ, ദയവോയി ഞങ്ങെുചട ഇ വിറ്റി ഓഫീസർക്്ക ഇചമയിൽ 

ചെയ്ു : nswequity@unyouth.org.au  

mailto:nswadmin@unyouth.org.au
mailto:nswequity@unyouth.org.au
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വിവർത്തന  ടപ്പോട് : അലക്സ് 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


