Центри на заедницата (Community Hubs)
ПРОМЕНИ НА УСЛУГИТЕ ПОРАДИ КОРОНАВИРУСОТ КОВИД-19
Поддршката на Центри на заедницата (Community Hubs) ќе продолжи да им биде достапна на
корисниците во текот на пандемијата на КОВИД-19. Меѓутоа, начинот на кој услугите се
испорачуваат може да се промени во согласност со официјалните здравствени совети.
Во поголемиот број центри дојде до намалување на контактите лице-в-лице. Раководителите на
центрите одржуваат контакт со поединечни корисници преку телефон. Групните средби ќе се
префрлат на интернет, такашто заедниците ќе можат и понатаму да останат поврзани, како со
раководителите на центрите, така и едни со други, за да продолжат да учествуваат во важни
активности како што се часови по разговорен англиски јазик.
Дознајте повеќе за КОВИД-19 и неговите симптоми

Што е Центри на заедницата (Community Hubs)?
Центри на заедницата (програма исто така позната како Национална програма за центри на
заедницата - National Community Hubbs Program) се места каде што се добредојдени семејства на
доселеници и бегалци, а особено мајки со мали деца.
Центри на заедницата се лоцирани во основните училишта и им помагаат на луѓето да учат англиски
јазик, да развиваат нови способности, да најдат вработување, а исто така им помагаат да добијат
пристап до владините услуги за поддршка.

Каде се наоѓаат центри на заедницата?
•

Нов Јужен Велс: Parramatta, Blacktown, Canterbury Bankstown, Fairfield, Cumberland, Wollongong,
Liverpool

•

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

•

Квинсленд: Logan, Ipswich

•

Јужна Австралија: Port Adelaide – Enfield, Salisbury

Список на основни училишта со центри на заедницата и податоци за контакт може да се најдат тука.

Кои услуги нудат центрите на заедницата?
Услугите што ди даваат поединечните центри на заедницата се разликуваат бидејќи се приспособени
на потребите на нивната локална заедница. Еве примери за некои активности што се нудат:
•

Групи за играње и програми за мали деца

•

Часови по англиски јазик и програми за разговор

•

Работилници и групи за здрав начин на живот и други животни вештини

•

Програми за ангажирање на родители и градење на способности

•

Програми за јазик и писменост на децата

•

Можности за доброволна работа и поддршка за вработување

•

Официјална стручна обука во партнерство со институти TAFE и други регистрирани организации
за обука

•

Курс за развој на неформални вештини

•

Активности со посебен интерес и социјални групи

•

Теренски патувања и групни екскурзии

•

Упатувања во други програми кои ќе можат да помогнат околу други прашања

Дали имам право да добијам услуги?
Сите доселеници се добредојдени во центрите на заедницата. Главното сосредоточување е на мајки
доселенички со деца.

Како можам да дознам повеќе за услугите на центрите на
заедницата?
Доколку сакате повеќе информации, посетете ја веб-страницата Центри на заедницата или јавете се
на 03 8614 3430.

