
TELUGU | తెలుగు 
రాష్్టర సదససు అంటే ఏమిటి? 

స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది హ ైస్కూల్-వయస్స్ ఉన్న యవత కోస్ం వారషిక ఓవర్న ైట్ ఈవ ంట్, ఇది 
అంతరాా తీయ స్ంబంధాలు మరషయు దౌతయంప  ై వారషకి అవగాహన్ కల్పంచడంప ై దృష్టే ప డుత ంద.ి స్టేట్ 
కాన్ఫరెన్స్ 2022 అంతరాా తీయ చటే్ం యొకూ అభివృదిి మరషయు నిరాాణం గురషంచి తెలుస్సకోవడానికి NSW 
అంతట్ా రెండు వందల మంద ి యువతన్స ఒకచోట్ చేరషచంది. అంతరాా తీయ నాయయవాదిగా ఉండట్ం అంట్ే 
ఏమిట్ో వారు అరథం చేస్సకుని వారు తమ స్వంత న ైపుణాయలు మరషయు కమయయనికేషన్స్న్స కూడా 
ప ంచసకుంట్ారు. ఈ న ైపుణాయలలో నాయకతవం, చరచ మరషయు విమరశనాతాక ఆలోచన్ ఉంట్ ంది. స్టేట్ 
కాన్ఫరెన్స్్లో, యువత తమ వయస్స్లో ఉన్న విభిన్న స్హచరులతో స్టనహానిన ఏరపరచసకునే అవకాశం 
కూడా ఉంట్ ంది. 

 
రాషేర స్దస్స్ మయడు పగళ్లు , రెండు రాత ు లు సాగుత ంది. ఇంట్రాకిేవ్ వరూ్షాప్ల దావరా యువత 
అంతరాా తీయ చటే్ం గురషంచి మరషయు పుస్సు త పుపంచంలో దాని ప్ుా ముఖ్యత గురషంచి తెలుస్సకుంట్ారు. 
పుముఖ్ నిపుణులతో కూడిన్ స్పపకర ప్ాయన ల్ కూడా వారష దృకపథానిన తెల్యజేస్సు ంద ి మరషయు 
పుతినిధసలన్స పుశనలు అడగడానికి అన్సమతిస్సు ంది. మయడవ మరషయు చివరష రోజున్, విదాయరుథ లు 
అంతరాా తీయ స్మస్యలన్స చరషచంచడానికి ఐకయరాజయస్మితిలో దేశాలుగా వయవహరషంచే మోడల్ UN 
చరచలలో ప్ాల్గ ంట్ారు. 
 
ఈవ ంట్ వివరాలు 

● ఎపుపడు: శుకరవారం 11 - ఆదివారం 13 మారషచ 2022 

● ఎకూడ: మారషచ 11న్ కొలాు రోయ్ స్ ంట్ర్లో డుా ప-ఆఫ్ చేస్ట, యయనివరషశట్ీ ఆఫ్ టె్కానలజీ స్టడననలో 
మారషచ 13న్ పటకప చేయండి 

● ఎవరు: 9-12 స్ంవత్రాల న్సండి హ ైస్కూల్ విదాయరుథ లు 
● ధర: $270 

● కాయట్రషంగ్: అనిన భోజనాలు అందించబడతాయి మరషయు అనిన ఆహార అవస్రాలు 
తీరచబడతాయి. దయచేస్ట రషజిస్టే రషన్స ఫారమ్లో వీటి్ని పటరకూన్ండ.ి 

● వస్తి: రషజిస్టే రషన్స ఫారమ్లో, విదాయరుథ లు ఎవరషతో గదిని పంచసకోవాలన్సకుంట్ నానరో వారష 
ప్ుా ధాన్యతలన్స తెల్యజేయడానికి వారషకి అవకాశం ఇవవబడుత ంది. మగ, ఆడ లేదా మిక్్్డ్ 
రూమ్లకు ప్ుా ధాన్యతన్స తెల్పట అవకాశం కూడా ఉంట్ ంది. ప్ుా రథన్ గది అందసబాట్ లో 
ఉంట్ ంద.ి 

● ఆహారం: అనిన భోజనాలు అందించబడతాయి మరషయు సాధయమ ైన్ చోట్, ఆహార అవస్రాలు 
తీరచబడతాయి. 

యువతకు డెల్గేట్ హాయండ్్బుక్్లో పుయాణం, ప్ాయకింగ్ జాబితా మరషయు ఇతర వివరాలు గురషంచి 
స్వివరమ ైన్ స్మాచారం అందసబాట్ లో ఉంట్ ంది, ఇది తేదీకి దగగరగా ఇమ యిల్ దావరా పంపటణీ 
చేయబడుత ంది. 



మీకు ఏవ ైనా పుశనలు ఉంట్,ే దయచేస్ట స్ంపుదించండ ిnswstateconference@unyouth.org.au. 

 
COVID-19 టీకా విధానం 

ప్రకటన 

యున ైటె్డ్ నేషన్్ యయత్ న్కయ సౌత్ వేల్్ (UN Youth NSW) కొన్సాగుత న్న COVID-19 మహమాారషలో 
పుజారోగయం పట్ు  తన్ నిబదితన్స ధృవీకరషస్ు ంది. ఫల్తంగా, రాషేర స్దస్స్ ప్ుా రంభానికి రెండు వారాల 
ముందస ప్ాల్గ నే వారందరూ పూరషుగా టీ్కాలు తీస్సకుని ఉండాల్ టీ్కా స్టథతిని ధృవీకరషంచడానికి, ప్ాల్గ నేవారు 
తపపనిస్రషగా తమ టీ్కా రుజువు కాపపని స్మరషపంచాల్, సాధారణంగా ఇది ఆస్టే రల్యన్స ఇముయన ైజేషన్స రషజిసే్ర 
(AIR) దావరా జారీ చేయబడిన్ డిజిట్ల్ COVID-19 టీ్కా స్రషేఫటకేట్ రూపంలో ఉంట్ ంది. 

 
వ ైదయ మిన్హాయింపులన్స నివేదించే వారందరూ తపపనిస్రషగా రషజిసే్ర్ మ డికల్ ప్ుా కటేషన్ర న్సండి అట్ వంటి్ 
మిన్హాయింపు యొకూ రుజువున్స స్మరషపంచాల్ - సాధారణంగా వయతిరేక నోట్ీస్స రూపంలో. టీకా స్థితితో 
సంబంధం లేకుండా పాలగొ న ే వారందరూ ఈవ ంట్ పరా రంభమ ైన 48 గంటలలోప్ు తప్పనిసరిగా 
ప్రతికూల COVID-19 ప్రీక్షనస సమరిపంచాలి. 
 
మేము NSW హ ల్ు  జారీ చేస్టన్ స్టఫారు్లన్స చసరుకుగా పరయవేక్షిస్కు నే ఉనానము. ఈ విధాన్ంలో ఏదైెనా భాగం 
మారషతే, ప్ాల్గ నే వారందరషకట ఆచరణాతాకంగా స్కాలంలో తెల్యజేయబడుత ంది. 
 
ఈ కారయకరమం అందరషకట స్సరక్షితంగా మరషయు ఆన్ందదాయకంగా ఉంట్ ందని మేము ఆశిస్సు నానము. 
 
మిన్హాయింపులు లేదా టీ్కా స్టథతికి స్ంబంధించి మీకు ఏవ ైనా పుశనలు ఉంటే్, దయచేస్ట NSW డైెరెకేర ఆఫ్ 
అడిానిస్టే రషన్స్ని స్ంపుదించండి nswadmin@unyouth.org.au. 

 
యాకసుస్థబిలిటీ స్ాాలర్షథప్లు 
రషజిస్టే రషన్స మరషయు ఇతర ఖ్రుచల వలు  మా ఈవ ంట్్లలో ప్ాల్గ నే సామరథయం ఉన్న ఎవరషకెైనా 
యాకె్స్టబిల్టీ్ సాూలర్ష్టప్లు అందసబాట్ లో ఉంట్ాయి. ఈవ ంట్్కు హాజరయ్ియందసకు మీకు అడ్ంకులు 
ఎదసరెైతే, సాూలర్ష్టప లేదా మా వదద  అందసబాట్ లో ఉన్న చెల్ుంపు ప్ాు న్స్ల కోస్ం దరఖ్ాస్సు  చేస్సకోమని 
మేము మిమాల్న బాగా ప్్ు త్హిసాు ము. మా ఎంపటకలు మీ అవస్రాలకు ఉతుమంగా మదదత  ఇవవడానికి 
అన్సవ ైన్విగా రూప్ ందించబడా్ యి: 

❖ పూరషు లేదా ప్ాక్షిక సాూలర్ష్టప: ఈవ ంట్ కోస్ం రషజిస్టే రషన్స ఫపజు తగషగంపు లేదా పూరషుగా మాఫప. 
❖ చెల్ుంపు పుణాళిక: రషజిస్టే రషన్స రుస్సమున్స కొంత వయవధిలో వాయిదాల పదితిలో స్సలభంగా 

చెల్ుంచవచసచ. చెల్ుంపుల ఫపుకెవన్స్ని మీరు మరషయు ఈకివటీ్ ఆఫపస్ర నిరణయిసాు రు. 

మీరు ఈ ఎంపటకలలో దేనిన ైనా మరషంత చరషచంచాలన్సకుంటే్, దయచేస్ట మా ఈకివటీ్ అధికారషకి ఇమ యిల్ 
చేయండ:ి nswequity@unyouth.org.au. 

అన్సవాదం సౌజన్యంతో స్సజనా అడప్ా మరషయు మన్స యరరం 
Translation courtesy of Sujana Adapa and Manu Yarram 
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