ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੱ ਬ
COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱ ਬਜ਼ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ COVID-19 ਦੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਵਿਲਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਅਵਿਕਾਵਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਹਤ ਸਬੰ ਿੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਜਆਦਾਤਰ ਹਿੱ ਬ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਆਿੋ-ਸਾਿਹਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਵਿਆ ਹੈ। ਹਿੱ ਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿੱ ਖੋ- ਵਿੱ ਖ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਾਇਿ ਰਿੱ ਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਰੁਿੱ ਪ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਔਨਲਾਇਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਿੱ ਬ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪੋ- ਆਪਣੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਹਣ, ਅਤੇ ਿਹਿੱ ਤਵਪਰਨ ਗਤੀਵਵਿੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੇ ਰਵਹਣ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ।
COVID-19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸਿੱ ਖੋ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੱ ਬ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱ ਬ (ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨ੍ੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੱ ਬਜ਼ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ੍ਾਰਥੀ ਪ੍ਕਰਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਕਚਆਂ ਵਾਕਿਆਂ
ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਿਈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਸਥਾਨ੍ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ੍।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱ ਬ ਪਰਾਇਿਰੀ ਸਕਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅੰ ਗਰਜ਼
ੇ ੀ ਵਸਿੱ ਖਣ ਵਵਿੱ ਚ, ਨ੍ਵੇਂ ਹਨ੍ਰ ਕਸੱ ਖਣ ਕਵੱ ਚ, ਰਜ਼ਗ੍ਾਰ ਿੱਭਣ ਕਵੱ ਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਕਹਯੋਗ੍ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ੍ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ੍।

ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੱ ਬ ਕਕੱ ਥੇ ਸਕਥਤ ਹਨ?
•

NSW: ਪ੍ੈਰਾਮੈਟਾ, ਬਿੈ ਕਟਾਊਨ੍, ਕੈਂਟਰਬਰੀ, ਬੈਂਕਸਟਾਊਨ੍, ਫੇਅਰਫੀਿਡ, ਕੂੰ ਬਰਿੈਂ ਡ, ਵੋਿੋਂਗ੍ੋਂਗ੍, ਵਲਵਰਪਲ

•

VIC: ਬਕਰਮਬੈਂਕ, ਡੈਨ੍ਡੀਨ੍ੌਂਗ੍, ਕਹਊਮ, ਬੈਨ੍ੀਯਿ, ਜੀਿੌਂ ਗ੍, ਸ਼ੈਪ੍ਰਟਨ੍

•

QLD: ਿੋ ਗ੍ਨ੍, ਇਪ੍ਸਕਵੱ ਚ

•

SA: ਪ੍ੋਰਟ ਐਡੀਿੇ ਡ - ਏੈਨ੍ਫੀਿਡ, ਸੌਿਸਬਰੀ

ਪਰਾਈਿਰੀ ਸਕਲਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱ ਬ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਇੱ ਥੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੱ ਬ ਕਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱ ਬਜ਼ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਿੁਤਾਵਬਕ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਤੀਵਵਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਕਸਿਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ:
•

ਖੇਡ-ਸਿਹ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਿ

•

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਿ

•

ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਸਖਾਉਂਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ੋਪਸ ਅਤੇ ਸਿਹ

•

ਿਾਵਪਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਿੱ ਥਾ ਵਨਰਿਾਣ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਿ

•

ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਪਰੋਗਰਾਿ

•

ਬਤੌਰ ਵਾਲੰਿੀਅਰ ਕੰ ਿ ਕਰਨ ਦੇ ਿੌਕੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਵਹਯੋਗ

•

TAFE ਅਤੇ ਰਵਜਸਿਰਡ ਵਸਖਲਾਈ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਵਿੱ ਚ ਉਪਚਾਵਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਕਸ਼
ੇ ਨਲ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ

•

ਹੁਨਰ ਵਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਉਪਚਾਵਰਕ ਵਰਕਸ਼ੋਪਸ

•

ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਸਿਾਵਜਕ ਗਰੁਿੱ ਪ

•

ਖੇਤਰੀ ਭਰਿਣ (Field trips) ਅਤੇ ਸਿਵਹਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ

•

ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰਲ ਜੋ ਵਕ ਸਿਿੱ ਵਸਆਵਾਂ

ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ?
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੱ ਬਜ਼ ਦੇ ਕਵੱ ਚ ਸਆਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਿਨਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱ ਚੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਖ਼ਾਸ ਕਿਆਨ ਕਦੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੱ ਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਕਕਵੇਂ ਹਾਕਸਲ ਕਰਾਂ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱ ਬਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੱ ਬ ਵੈੈੱਬਸਾਈਿ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 03 8614 3430 ਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ

