Communautaire Hubs

Steun in het kader van Communautaire Hubs blijft beschikbaar voor klanten tijdens de COVID-19uitbraak. De manier waarop de diensten geleverd worden kan weliswaar veranderen in
overeenstemming met het officiële gezondheidsadvies.
In de meeste Hub-locaties is er minder persoonlijk contact. Hub-leiders onderhouden telefonisch contact
met individuele klanten. Groepssessies zullen online plaatsvinden om ervoor te zorgen dat
gemeenschappen verbonden blijven met de Hub-leiders, met elkaar en om ervoor te zorgen dat men blijft
deelnemen aan belangrijke activiteiten zoals de Engelse lessen.
Meer informatie over COVID-19 en de symptomen.

Wat is een Communautaire Hub?
Communautaire hubs (ook wel het Nationale Communautaire Hubs-programma genoemd) zijn gastvrije
plekken voor migranten- en vluchtelingengezinnen, en voornamelijk voor moeders met jonge kinderen.
Communautaire hubs bevinden zich op basisscholen en helpen bij het leren van de Engelse taal, het
ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, het vinden van werk en ze bieden hulp bij het verkrijgen van toegang
tot ondersteunende overheidsdiensten.

Waar bevinden zich de Communautaire Hubs?
•

NSW: Parramatta, Blacktown, Canterbury Bankstown, Fairfield, Cumberland, Wollongong, Liverpool

•

VIC: Brimbank, Dandenong, Hume, Banyule, Geelong, Shepparton

•

QLD: Logan, Ipswich

•

SA: Port Adelaide – Enfield, Salisbury

Een lijst met basisscholen met communautaire hubs en de contactgegevens is hier te vinden.

Welke diensten worden door de Communautaire Hubs aangeboden?
De aangeboden diensten verschillen per communautaire hub om te zorgen dat er voldaan wordt aan de
behoeften van de lokale gemeenschap. Voorbeelden van verschillende activiteiten:
•

Peuterspeelzalen en kleuterprograms

•

Engelse les en conversatieprogramma's

•

Workshops en groepen over gezonde levensstijl en andere levensvaardigheden

•

Programma’s met betrekking tot ouderbetrokkenheid en de opbouw van vaardigheden

•

Kinderprogramma's voor taal en geletterdheid

•

Mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en werkgelegenheidsondersteuning

•

Formele beroepsopleiding in samenwerking met TAFE en geregistreerde opleidingsorganisaties

•

Informele workshops voor de ontwikkeling van vaardigheden

•

Speciale hobby en sociale groepen

•

Werkbezoeken en groepsexcursies

•

Verwijzingen naar andere hulpverleningsprogramma’s bij problemen

Kom ik in aanmerking om diensten te ontvangen?
Alle migranten zijn welkom in de communautaire hubs. De nadruk ligt op migrantenmoeders met kinderen.

Hoe kom ik meer te weten over de diensten van de Communautaire
Hubs?
Ga voor meer informatie naar de website van de Communautaire hubs of bel met 03 8614 3430.

