Núcleos Comunitários (Community Hubs)
ALTERAÇÕES NOS SERVIÇOS DEVIDO AO COVID-19
O suporte dos Núcleos Comunitários continua disponível para seus clientes durante o surto de
COVID-19. No entanto, a maneira como os serviços são prestados pode mudar de acordo com as
orientações oficiais de saúde.
Na maioria dos Núcleos, houve redução no contato pessoal. Os líderes dos Núcleos estão mantendo
contato com clientes individuais por telefone. As sessões de grupo serão online, garantindo que as
comunidades permaneçam conectadas entre si e com os líderes dos Núcleos e continuem
participando de atividades importantes, como aulas de conversação em inglês.
Informe-se sobre o COVID-19 e seus sintomas.

O que são Núcleos Comunitários?
Os Núcleos Comunitários (também conhecidos como Programa Nacional de Núcleos Comunitários) são
locais que acolhem famílias de imigrantes e refugiados, principalmente mães com filhos pequenos.
Os Núcleos Comunitários estão localizados nas escolas primárias e ajudam as pessoas a aprender inglês,
desenvolver novas habilidades, encontrar emprego e acessar os serviços de apoio do governo.

Onde estão localizados os Núcleos Comunitários?
•

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

•

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

•

QLD: Logan, Ipswich

•

SA: Port Adelaide – Enfield, Salisbury

Para obter a lista de escolas primárias com Núcleos Comunitários e dados de contato, clique aqui.

Quais são os serviços fornecidos pelos Núcleos Comunitários?
Os serviços prestados variam de núcleo para núcleo para garantir que atendam às necessidades da
comunidade local. Exemplos dos tipos de atividades são os seguintes:
•

Grupos de recreação e programas pré-escolares

•

Aulas de inglês e programas de conversação

•

Oficinas e grupos de estilo de vida saudável e outras competências quotidianas

•

Programas de envolvimento e capacitação dos pais

•

Programas de idiomas e alfabetização infantil

•

Oportunidades de voluntariado e apoio empregatício

•

Formação profissional formal em parceria com escolas técnicas (TAFEs) e serviços registrados de
aprendizado

•

Oficinas informais de desenvolvimento de competências

•

Grupos sociais e de interesse especial

•

Excursões e passeios em grupo

•

Encaminhamento para outros programas que possam fornecer assistência

Sou elegível para receber serviços?
Todos os imigrantes são bem-vindos aos Núcleos Comunitários. Os núcleos dão atenção especial a mães
imigrantes com filhos.

Como posso saber mais sobre os serviços dos Núcleos Comunitários?
Para obter maiores informações, visite o site dos Núcleos Comunitários ou ligue para 03 8614 3430.

