
 کمیونڻی کی بنیاد پر پروگرام

 تنوجوان کارآموز اور اعٰلی خطره کے حامل نوجوانوں کے لئے رہائشی خدما

 خدمات کی تفصیل

عبوری رہائش  یوتھ آؤٹ ریچ، محکمہ برائے سماجی بہبود کی مالی اعانت کے تحت نوجوان کارآموز اور اعٰلی خطره کے حامل نوجوانوں کیلئے 
یہ ایک رہائشی خدمت ہے جو نوجوان کارآموز اور اعٰلی خطره کے حامل نوجوانوں، جن کو بالترتیب پروبیشن   (سروس) کا کام سرانجام دیتا ہے۔

 12س کی مدت آفیسر اور سماجی کارکنان کی جانب سے ریفر کیا جاتا ہے، کے لئے ہاسڻل کی سہولیات اور معاون تربیتی پروگرام مہیا کرتی ہے ج

حول اور مناسب طور پر مرتب کرده پروگراموں کے ذریعے، یہ خدمت کارآموز اور اعٰلی خطره کے حامل ایک منظم ما  مہینوں سے زیاده نہیں ہے۔

اکہ وه معاشرے نوجوانوں کی زیاده سے زیاده خود پر قابو پانے اور آزادانہ رہائشی مہارتوں میں پیش رفت کر سکنے میں مدد کرنے پر مرکوز ہے ت

 میں ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے واپس لوٹ سکیں۔

 ہدف گروپ 

سال سے کم عمر) جن کو پروبیشن آفیسرز کی  21سال کی عمر کے دونوں جنس کے حامل نوجوان کارآموز (داخلہ پر  21سے  15 .1

 جانب سے ریفر کیا جاتا ہے۔

کام کر رہے/ بے روزگار /کم  ان مسائل کے ساتھسال کی عمر والے دونوں جنس کے اعٰلی خطره کے حامل نوجوان جو  21سے  15 .2

رویہ جاتی اور/یا جذباتی مسائل اور طویل مدت مالزمتی مشکالت، خاندانی تعلقات کی پریشانیوں اور/یا  یسا کہوقتی مالزمت میں ہیں، ج

 تے ہیں، جیسا کہ سماجی کارکنان نے بتایا ہے۔بتاناپسندیده ساتھی انجمنوں کا 

 استعداد

) اور خواتین 10اور اعٰلی خطره کے حامل نوجوانوں کے لئے  40ہے (بشمول کارآموز کے لئے  50مرد کے لئے جگہوں کی زیاده سے زیاده تعداد 

، کسی بھی وقت فراہم کی جاتی ہیں، جس میں کارآموزی (5اور اعٰلی خطره کے حامل نوجوانوں کے لئے  15(بشمول کارآموز کے لئے  20کیلئے 

 مالت کو ترجیح دی جاتی ہے۔کے معا

 پتہ اور رابطہ نمبر
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