Центри Community Hubs

Під час спалаху епідемії COVID-19 клієнтам буде і надалі надаватися підтримка в рамках
програми Community Hubs. Однак спосіб надання послуг може змінитися відповідно до офіційних
медичних рекомендацій.
У більшості центрів зменшилася кількість особистих консультацій. Їх лідери підтримують
комунікацію з окремими клієнтами по телефону. Групові заняття будуть проходити в режимі
онлайн, що дозволить членам громад залишатися на зв'язку з керівниками центрів, один з одним
і продовжувати брати участь у таких важливих заходах, як розмовні уроки англійської мови.
Дізнайтеся про COVID-19 і його симптоми.

Що таке центри Community Hubs?
Центри Community Hubs (також відомі як "Національна програма громадських центрів") є гостинним
місцем для сімей іммігрантів і біженців, особливо для матерів із маленькими дітьми.
Центри Community Hubs знаходяться в початкових школах і допомагають людям у вивченні англійської
мови, отриманні нових навичок, працевлаштуванні, а також надають допомогу в отриманні доступу до
державних служб підтримки.

Де розташовані центри Community Hubs?
•

Штат Новий Південний Уельс (NSW): Парраматта (Parramatta), Блектаун (Blacktown), Кентербері
(Canterbury), Бенкстаун (Bankstown), Ферфілд (Fairfield), Камберленд (Cumberland), Воллонгонг
(Wollongong), Ліверпуль (Liverpool)

•

Штат Вікторія (VIC): Брімбанк (Brimbank), Данденонг (Dandenong), Г'юм (Hume), Банюле (Banyule),
Джелонг (Geelong), Шеппартон (Shepparton)

•

Штат Квінсленд (QLD): Логан (Logan), Іпсвіч (Ipswich)

•

Штат Південна Австралія (SA): Порт Аделаїда (Port Adelaide) – Енфілд (Enfield), Солсбері (Salisbury)

Перелік початкових шкіл із громадськими центрами та їх контактні дані можна знайти тут.

Які послуги надають центри Community Hubs?
Послуги, що надаються центрами Community Hubs, можуть відрізнятися, щоб задовольняти потреби
місцевого населення. Приклади видів діяльності наведені нижче:
•

Ігрові групи та програми для дітей молодшого віку

•

Уроки англійської мови та розмовні програми

•

Семінари та групи зі здорового способу життя та інших життєвоважливих навичок

•

Програми залучення батьків і нарощування потенціалу

•

Дитячі програми вивчення мови та навчання грамоті

•

Можливості для волонтерської діяльності та підтримка зайнятості

•

Офіційне професійне навчання в партнерстві з TAFE та зареєстрованими навчальними
організаціями

•

Неофіційні семінари з розвитку практичних навичок

•

Особливі інтереси та соціальні групи

•

Поїздки та групові екскурсії

•

Підбір інших програм, які можуть допомогти у вирішенні проблем.

Чи маю я право на отримання цих послуг?
Ми раді вітати всіх іммігрантів у центрах Community Hubs.
Особлива увага приділяється матерям-іммігрантам із дітьми.

Де можна отримати більш детальну інформацію про послуги
центрів Community Hubs?
Якщо ви бажаєте отримати більш детальну інформацію про центри, відвідайте веб-сторінку
Community Hubs, або зателефонуйте за номером 03 8614 3430.

