د ټولنې مرکزونه

د ټولنې مرکزونو له الرې مالتړ به د کویډ– 19وبا په جریان کې مراجعه کونکو لپاره موجود وي .په هرصورت ،د
.دغه خدماتو د عرضه کولو څرنګوالی ممکن د رسمي روغتیایی الرښود سره په مطابقت کې بدل شي
د مرکز ډیری موقعیتونو کې ،مخامخ اړیکو کې کموالی راغلی دی .د مرکز مشران د تلیفون له الرې انفرادي مراجعه
کونکو سره اړیکې پالي .ګروپي ناستې به آنالین وي ،پدې ډاډ سره چې ټولنې د مرکز مشرانو ،یو بل سره په اړیکه کې
.پاتې شي او د محاوروي انګلسي ټولګیو په څیر مهم فعالیتونو کې ګډون کولو ته دوام ورکړي
.د کویډ– 19او د دې د عالیمو په اړه معلومات

د ټولنې مرکزونه څه شی دي؟
د ټولنې مرکزونه (د ټولنې مرکزونو ملي پروګرام په نوم هم یادیږي) د مهاجر او کډوال کورنیو په ځانګړي توګه د کوچني
ماشومانو لرونکي میندو لپاره د هرکلي ځایونه دي.
د ټولنې مرکزونه په ابتدایی ښوونځیو کې موقعیت لري او د خلکو سره مرسته کوي چې انګلیسي زده کړي ،نوي مهارتونه
زده کړي ،کار ومومي او د حکومت مالتړ خدماتو ته السرسي کې مرسته کوي.

د ټولنې مرکزونه چیرته موقعیت لري؟
·

 :NSWپارامټا ،بلیکټاون ،کانټیربري بینکسټون ،فیرفیلډ ،کمبرلینډ ،وولنګانګ ،لیورپول

·

 :VICبریمبانک ،ډنډینانګ،هوی ،بنیول ،ګیلونګ ،شیپارټن

·

 :QLDلوګن ،ایپسویچ

·

 :SAپورټ اډلیډ – اینفیلډ ،سلیسبري

د ټولنې مرکزونو او د اړیکې تفصیالتو لرونکي د ابتدایی ښوونځیو یو نوملړ دلته موندلی شئ.

د ټولنې مرکزونه کوم خدمات وړاندې کوي؟
وړاندې کیدونکي خدمات د ټولنې مرکزونو کې سره توپیر کوي ،ترڅو ډاډمن شي چې د خپلې ځایی ټولنې اړتیاوې پوره کړي .د فعالیتونو د ډولونو
مثالونه یې په الندې توګه دي:
·

د لوبو ګروپونه او د پیلي کلونو پروګرامونه

·

د انګلیسي ژبې ټولګي او د محاورې پروګرامونه

·

د سالم ژوند او د ژوند نورو مهارتونو ورکشاپونه او ګروپونه

·

د پلرونو او میندو ښکیلتیا او د ظرفیت جوړونې پروګرامونه

·

د ماشومانو ژبه او د سواد پروګرامونه

·

د داوطلبۍ فرصتونه او د کار مالتړ

·

د  TAFEsاو د راجستر شوي روزنیزو سازمانونو سره په شراکت رسمي حرفه ای روزنه

·

د مهارتونو پراختیا غیررسمي ورکشاپونه

·

ځانګړې لیوالتیا او ټولنیزې ډلې

·

ساحوي سفرونه او ګروپي ګرځیدل

·

نورو پروګرامونو ته راجع کول چې تاسې سره ستونزو کې مرسته کولی شي

آیا زه د خدماتو ترالسه کولو لپاره په شرایطو برابر یم؟
د ټولنې مرکزونو کې د ټولو مهاجرینو هرکلی کیږي .د ماشومانو لرونکي مهاجرو میندو باندې دلته تمرکز کیږي.

زه د ټولنې مرکزونو خدماتو په اړه نور معلومات څنګه پیدا کړم؟
که تاسې نور معلومات غواړئ د ټولنې مرکزونو ویب پاڼې نه لیدنه وکړئ یا  3430 8614 03شمیرې ته تلیفون وکړئ.

