مراکز اجتماعی )(Community Hubs

در زمان شیوع کووید  ،19خدمات حمایتی مراکز اجتماعی همچنان در دسترس خواهد بود .هرچند ،مطابق توصیه های رسمی بهداشتی ،
نحوه ارائه خدمات ممکن است تغییر کند.
در اکثر مراکز اجتماعی ) (Hubsسعی شده است تماس های حضوری کاهش یابد .مدیران  Hubبا استفاده از تلفن با مراجعین در تماس
می باشند .جلسات گروهی به صورت آنالین برگزار می شود ،تا اطمینان حاصل شود که تماس افراد با مدیران  Hubو دیگر افراد جامعه
حفظ می شود ،و شرکت آن ها در فعالیت های مهم مانند کالس های مکالمه زبان ادامه دارد.
برای کسب اطالعات بیشتر از کووید  19و عالئم آن ،اینجا کلیک کنید.

مراکز اجتماعی ) (Hubsچیست؟
مراکز اجتماعی (که به آن ها برنامه مراکز اجتماعی ملی نیز گفته می شود) محل هایی برای استقبال از خانواده های مهاجر و پناهنده ،خصوصا مادرانی
که دارای کودکان کم سن هستند ،می باشند.
این مراکز در مدارس ابتدایی واقع شده اند ،و به مردم برای آموختن زبان انگلیسی  ،توسعه مهارت های جدید  ،یافتن شغل و کمک به دسترسی به خدمات
پشتیبانی دولت کمک می کنند.

مراکز اجتماعی ) (Hubsدر کجا واقع شده اند؟
•

ایالت نیو ساوت ولز ):(NSW
Wollongong, Liverpool

•

ایالت ویکتوریا )Brimbank, Dandenong, Hume, Banyule, Geelong, Shepparton :(VIC

•

ایالت کوینزلند )Logan, Ipswich :(QLD

•

ایالت استرالیای جنوبی )Port Adelaide – Enfield, Salisbury :(SA

Parramatta, Blacktown, Canterbury Bankstown, Fairfield, Cumberland,

لیست مدارس ابتدایی که مراکز اجتماعی ) (Hubsدر آن ها واقع شده اند و شماره تماس آن ها را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

مراکز اجتماعی ) (Hubsچه خدماتی ارائه می دهند
خدمات ارائه شده بین مراکز اجتماعی با یکدیگر متفاوت است تا اطمینان حاصل شود که آنها نیازهای جامعه محلی خود را برآورده می کنند .نمونه هایی
از انواع فعالیت ها به شرح زیر است:
•

محل های بازی کودکان و برنامه های سال های ابتدایی

•

کالس های زبان انگلیسی و برنامه های مکالمه

•

کارگاه های مهارت های زندگی و شیوه زندگی صحتمند

•

برنامه های مختص والدین و برنامه های ظرفیت سازی

•

برنامه های زبان انگلیسی و سوادآموزی کودکان

•

فرصت های داوطلبانه و پشتیبانی از اشتغال

•

آموزش رسمی فنی و حرفه ای با همکاری  TAFEو آموزشگاه های رسمی )(RTO

•

کارگاه های توسعه مهارت های غیررسمی

•

گروه های اجتماعی و عالقه مندی های خاص

•

گشت و گزارهای گروهی ساحوی

•

معرفی به برنامه های دیگر که می تواند به مراجعین کمک کند

آیا من واجد شرایط دریافت این خدمات هستم؟
از همه مهاجران در مراکز اجتماعی ) (hubsاستقبال می شود .البته تمرکز روی مادرانی می باشد که دارای کودکان کم سن هستند.

چگونه می توانم اطالعات بیشتری از خدمات ارائه شده در مراکز اجتماعی ) (Hubsکسب کنم؟
برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت مراکز اجتماعی مراجعه کنید و یا با شماره  03 8614 3430تماس بگیرید.

