
رسالة رئيس بلدية : كانتربري- بانكستاون
عزيزي املقيم،

مثــل جميــع أقســام مجتمعنا، يلعب الشــباب دوًرا مهًما في منطقة كانتربري- بانكســتاون. مع وجود أكثــر من  17.000 من 
الســكان الذيــن تقــل أعمارهم عــن 24 عاًما ، فإن املواهب والطاقات والرؤية املختلفة التي يجلبها شــبابنا ، تســاعد في بناء 

مدينتنا وجعلها أقوى. كما انهم قادة املستقبل.

بنــاء علــى ذلــك ، تعمل الخدمــات االستشــارية التجارية الحاصلــة على جائــزة مجلس البلدية فــي كانتربيري-بانكســتاون 
)CBBAS( عــن كثب مع مقدمي الخدمات املحليني والشــركات واملؤسســات التدريبية والــوكاالت الحكومية ، من أجل زيادة 

فرص العمل وتنمية مهارات الباحثني عن العمل.

أشجع جميع السكان املحليني ، وخاصة شبابنا ، الذين يبحثون عن عمل أو تدريب مهني أو تغيير مهني، على حضور معرض 
 .August  6 كانتربيري - بانكستاون للوظائف واملهارات يوم الثالثاء

)9:30 صباًحا - 2.30 مساًء( ، في مكتبة بانكستاون ومركز املعلومات. يشمل املعرض:

• ما يصل إلى 50 شركة مشاركة في املعرض من مؤسسات التوظيف والتعليم والصناعة الرائدة ؛

• لوحة الوظائف تعرض املئات من الوظائف املحلية الحالية ؛

• محادثات ومحاضرات من خبراء الصناعة ؛

• ورش عمل لتطويرمهارات التوظيف التي تتضمن كتابة السيرة الذاتية، ارتداء املالبس املناسبة للنجاح وتقنيات املقابلة.

يعد اليوم العاملي للشــباب، في 12 أغســطس، وقًتا مهًما آخر نحتفل فيه بدور الشــابات والشبان، بوصفهم شركاء أساسيني 
للتغيير في مجتمعاتنا. إنها أيًضا فرصة لزيادة الوعي بالتحديات واملشاكل التي تواجه الشباب.

يسلط شعار هذا العام،” Transforming Education  “، الضوء على الجهود املبذولة لجعل التعليم شمولي ومتاحا بشكل 
أكبر أمام الجميع. ويهدف حرمنا الجامعي الجديد ذي املستوى العاملي ، والذي سيتم بناؤه في بانكستاون ، إلى القيام بكل 
ذلك، حيث يجعل التعليم العالي في متناول الشــباب املحلي ويســمح لنا بلعب دور نشــط في مســاعدتهم على الحصول على 

عمل، عندها يتوفر للشباب خيار االستمرار في العيش والعمل واالستمتاع في منطقة كانتربري- بانكستاون.

كمــا أننــي فخور جًدا باإلعالن عن وضع خطة الشــباب الجديدة للمدينة )2019-23( في صيغتها النهائية ، بعد مشــاورات 
مجتمعية مكثفة، وبمجرد املوافقة عليها وإدخالها ، ستساعد في توجيه وتقديم خدمات الشباب على مدار السنوات الخمس 

القادمة.

تفضلوا بقبول فائق االحترام
كال عصفور
رئيس مجلس البلدية


