Centrele comunitare
SCHIMBĂRI ÎN SERVICII CAUZATE DE COVID-19
Suportul în cadrul Centrelor comunitare continuă să fie disponibil pentru clienți pe timpul pandemiei
de COVID-19. Cu toate acestea, modul in care serviciile sunt furnizate se poate schimba în
conformitate cu recomandările oficiale de sănătate.
În majoritatea locațiilor Centrului s-a înregistrat o reducere a contactului direct, față în față. Liderii
Centrului mențin contactul individual cu clienții prin telefon. Sesiunile de grup se vor muta online,
asigurându-se că comunitățile rămân în legătură cu liderii Centrului, unii cu alții și continuă să participe
la activități importante, cum ar fi cursurile de conversație în limba engleză.
Informați-vă despre COVID-19 și simptomele sale.

Ce sunt Centrele comunitare?
Centrele comunitare (cunoscute și sub numele de Programul Național al Centrelor Comunitare) sunt locuri
primitoare pentru familiile de migranți și refugiați, în special pentru mamele cu copii mici.
Centrele comunitare sunt situate în școlile primare și îi ajută pe oameni să învețe limba engleză, să dezvolte
noi competențe, să își găsească un loc de muncă și să ofere asistență pentru a ajuta la accesarea serviciilor
guvernamentale de sprijin.

Unde se află Centrele comunitare?
•

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

•

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

•

QLD: Logan, Ipswich

•

SA: Port Adelaide – Enfield, Salisbury

O listă a școlilor primare cu centre comunitare și detalii de contact poate fi găsită aici.

Ce servicii oferă Centrele comunitare?
Serviciile furnizate variază de la un centru comunitar la altul, pentru a se asigura că răspund nevoilor
comunităților locale. Iată câteva exemple de tipuri de activități:
•

Grupuri de joacă și programe pentru primii ani de viață

•

Cursuri de engleză și programe de conversație

•

Stil de viață sănătos; ateliere și grupuri pentru diferite deprinderi de viață

•

Programe de implicare a părinților și de consolidare a abilităților

•

Programe de limbă și alfabetizare pentru copii

•

Oportunități de voluntariat și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă

•

Instruire profesională oficială și parteneriat cu centrele TAFE și cu organizațiile de formare înregistrate

•

Ateliere neoficiale de dezvoltare a competențelor

•

Grupuri sociale și de interes special

•

Excursii în natură și excursii în grup

•

Recomandări către alte programe care pot ajuta cu anumite probleme

Sunt eligibil pentru a primi servicii?
Toți migranții sunt bineveniți la Centrele comunitare. Se pune accentul pe ajutarea mamelor migrante cu
copii.

Cum pot afla mai multe despre serviciile Centrelor comunitare?
Dacă doriți mai multe informații, vizitați pagina web a Centrelor comunitare sau sunați la numărul 03 8614
3430.

