Skupnostni centri
SPREMEMBE DELOVANJA ZARADI COVID-19
Podpora, ki jo nudijo skupnostni centri, je posameznikom še vedno dostopna tudi med izbruhom
COVID-19. Vendar pa se lahko spremeni način, kako se, v skladu z nasveti zdravstvene stroke,
podpora zagotavlja.
Na večini lokacij so zmanjšali fizične osebne stike. Vodje centrov pa so ostali v kontaktu z osebami
preko telefona. Srečanja v skupinah se bodo preselila na internet, da bi tako skupnostim zagotovili, da
ostanejo v povezavi s svojimi vodji centrov, med seboj in da se še naprej udeležujejo pomembnih
aktivnosti kot so na primer tečaji angleške konverzacije.
Več informacij o COVID-19 in simptomih.

Kaj so skupnostni centri?
Skupnostni centri (imenovani tudi nacionalni program skupnostnih centrov) predstavljajo prostor, kjer so
priseljenci in priseljenske družine dobrodošli, še posebej matere z majhnimi otroki.
Skupnostni centri se nahajajo v osnovnih šolah in nudijo pomoč pri učenju angleščine, razvoju novih veščin
in iskanju zaposlitve, nudijo pa tudi pomoč pri dostopu do storitev, ki jih nudijo vladne podporne službe.

Kje se nahajajo skupnostni centri?
•

Novi Južni Wales: Parramatta, Blacktown, Canterbury Bankstown, Fairfield, Cumberland, Wollongong,
Liverpool

•

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

•

QLD: Logan, Ipswich

•

SA: Port Adelaide – Enfield, Salisbury

Seznam osnovnih šol s skupnostnimi centri in kontakti najdete tukaj

Kakšne storitve nudijo skupnostni centri?
Skupnostni centri nudijo različne storitve, da zadostijo potrebam oseb in njihove lokalne skupnosti. Primeri
dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, so:
•

Igralne skupine in programi predšolske vzgoje

•

Tečaji angleškega jezika in konverzacije

•

Delavnice in srečanja, ki se osredotočajo na življenske veščine in na zdrav način življenja.

•

Programi za vključevanje staršev in krepitev sposobnosti

•

Programi za razvoj govora in pismenosti pri otrocih

•

Možnosti za prostovoljstvo in pomoč pri zaposlitvi

•

Uradno poklicno izobraževanje v partnerstvu z izobraževalnimi institucijami TAFE in drugimi
registriranimi izobraževalnimi organizacijami

•

Delavnice, ki vzpodbujajo neformalne veščine

•

Skupine za posebna zanimanja in družabne skupine

•

Izleti na podeželje in skupinske ekskurzije

•

Napotitve na druge programe, ki lahko nudijo pomoč

Ali sem upravičen(a) do teh storitev?
Vsi priseljenciso dobrodošli v skupnostnih centrih. Centri so osredotočeni na priseljenske matere z otroki.

Kako lahko izvem več o skupnostnih centrih?
Če bi želeli izvedeti več informacij, obiščite spletno stran za skupnostne centre ali pokličite 03 8614 3430.

