مرکز اجتماع
تغييرات خدمات به دليل کوويد – ١٩
حمايت تحت عنوان مرکز اجتماع همچنان در زمان شيوع کوويد ١٩ -برای مراجعين قابل دسترسی است.
بااينحال ،نحوه ارائه خدمات ممکن است براساس توصيه مقامات بهداشتی تغيير کند.
در بيشتر مراکز اجتماع ،تماس حضوری کاهش يافته است .مديران مراکز ،ارتباط خود را با مراجعين از طريق تلفن ادامه می
دهند .جلسه های گروهی به صورت آنﻼين خواهد بود ،تا اطمينان حاصل شود که گروه ها با مديران مراکز ،با يکديگر در
تماس بمانند و در فعاليتهای مهم از جمله کﻼسهای مکالمه انگليسی شرکت کنند.
در مورد کوويد ١٩ -و عﻼئم آن اطﻼعات کسب کنيد.

مراکز اجتماع چيست؟
مراکز اجتماع )که به آنها برنامه ملی مراکز اجتماع نيز گفته می شود( محيطهای دوستانه ای برای خانواده های مهاجران و
پناهندگان ،به خصوص مادران دارای کودکان کم سن است.
مراکز اجتماع در مدارس ابتدايی واقع شده اند و به مردم کمک می کنند تا زبان انگليسی بياموزند ،مهارت های جديد ياد بگيرند،
کاريابی کنند و به افراد برای دسترسی به خدمات حمايتی دولت کمک می کند.

مراکز اجتماع کجا قرار دارند؟





نيوساوت ويلز :پاراماتا ،بلکتاون ،کنتربری بنکستاون ،فرفيلد ،کامبرلند ،وولنگانگ ،ليورپول
ويکتوريا :بريمبنک ،دندنانگ ،هيوم ،بنيول ،جيﻼنگ ،شپرتن
کويينزلند :لوگان ،ايپسويچ
استراليای جنوبی :پورت آدﻻيد -انفيلد ،ساليزبری

ليست مدارس ابتدايی که مراکز اجتماع دارند و جزئيات تماس آنها را اينجا می توانيد پيدا کنيد.

مراکز اجتماع چه خدماتی را ارائه می دهند؟
خدمات ارائه شده بين مراکز اجتماع متفاوت است تا اطمينان حاصل شود که نيازهای جامعه محلی آنها تامين می شود .نمونه
هايی از نوع فعاليتهای آنها به شرح زير می باشد:






گروه های بازی و برنامه های مهدکودک
کﻼسهای انگليسی و برنامه های مکالمه
کارگاه ها و گروه های روشهای زندگی سالم و ساير مهارت های زندگی
به کارگيری والدين و برنامه های افزايش توانايی
برنامه های زبان و سوادآموزی کودکان








فرصتهای داوطلب شدن و حمايت از استخدام
يادگيری حرفه به صورت رسمی با همکاری  TAFEو ساير موسسات آموزشی ثبت شده
کارگاه های آموزش مهارت غيررسمی
گروه های اجتماعی و عﻼقه مندی های خاص
سفرهای علمی و گردشهای گروهی
ارجاع به ساير برنامه هايی که می توانند به حل مشکﻼت مراجعين کمک کنند

آيا من برای دريافت اين خدمات واجد شرايط هستم؟
تمام مهاجران در مراکز اجتماع پذيرفته می شوند .اين مراکز بر مادران مهاجر دارای فرزند تمرکز می نمايند.
چگونه می توانم اطﻼعات بيشتری درمورد خدمات مراکز اجتماع پيدا کنم؟
اگر می خواهيد اطﻼعات بيشتری پيدا کنيد ،به وبسايت مراکز اجتماع مراجعه کنيد و يا با شماره  ٠٣ ٨۶١۴ ٣۴٣٠تماس
بگيريد.

