Centra Społeczności
ZMIANY W USŁUGACH Z POWODU COVID-19
Pomoc w ramach Centrów Społeczności (Community Hubs) pozostaje dostępna dla klientów w
trakcie epidemii COVID-19. Jednakże sposób w jaki te usługi będą dostarczane może się zmienić
zgodnie z oficjalnymi zaleceniami zdrowotnymi.
W większości lokalizacji tych Centrów odbyło się zmniejszenie kontaktu osobistego. Prowadzący te
Centra dalej utrzymują kontakt z indywidualnymi klientami przez telefon. Sesje grupowe zostaną
przeniesione online, by zapewnić, że społeczności pozostaną w kontakcie z prowadzącymi Centra i
sobą nawzajem i będą mogły kontynuować uczestnictwo w ważnych zajęciach, tak jak lekcje
angielskiej konwersacji.
Dowiedź się o COVID-19 i jego objawach.

Co to jest Centrum Społeczności?
Centra Społeczności (również znane jako Narodowy Program Centrów Społeczności) to przyjazne miejsca
dla rodzin migrantów i uchodźców, głównie dla matek z małymi dziećmi.
Centra Społeczności są zlokalizowane w szkołach podstawowych i pomagają ludziom w nauce angielskiego,
rozwinięciu nowych umiejętności, znalezieniu zatrudnienia oraz w uzyskaniu dostępu do rządowych usług
pomocy.

Gdzie są zlokalizowane Centra Społeczności?
•

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

•

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

•

QLD: Logan, Ipswich

•

SA: Port Adelaide – Enfield, Salisbury

Lista szkół podstawowych, które mają Centra Społeczności i ich szczegóły kontaktowe są dostępne tutaj.

Jakie usługi świadczą Centra Społeczności?
Oferowane usługi są różne w różnych Centrach Społeczności, by zapewnić zaspokojenie szczególnych
potrzeb danej lokalnej wspólnoty. Przykłady ich działalności są następujące:
•

Grupy zabaw i programy wczesnego dzieciństwa

•

Lekcje angielskiego i programy konwersacji

•

Warsztaty i grupy zdrowego stylu życia i innych umiejętności życiowych

•

Zaangażowanie rodziców i programy zwiększania kompetencji

•

Programy nauki języka oraz czytania i pisania dla dzieci

•

Okazje do wolontariatu i pomoc w zatrudnieniu

•

Formalne szkolenie zawodowe w partnerstwie z TAFE i zarejestrowanymi organizacjami szkoleniowymi

•

Nieformalne warsztaty rozwijania umiejętności

•

Grupy specjalnych zainteresowań i grupy towarzyskie

•

Wypady w teren i wycieczki grupowe

•

Skierowania do innych programów, które mogą pomóc w problemach

Czy jestem uprawniony do otrzymanie tych usług?
Wszyscy migranci są mile widziani w Centrach Społeczności, zaś szczególnie nastawione są one na matki
migrantki z dziećmi.

Jak można dowiedzieć się więcej o usługach Centrów Społeczności?
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową Centra Społeczności lub zadzwoń pod
numer 03 8614 3430.

