ማእከላት ማሕበረሰብ (ኮሙዩኒቲ ሃብስ)

ኣብዚ እዋን ኮቪድ-19 ኣብ ትሕቲ ኮሙዩኒቲ ሃብ ዝግበር ደገፍ ንተጠቀምቲ ዓማዊል ምሃብ ይቕጽል ኣሎ። እንተኾነ እቲ ኣገባብ ምሃብ
ኣገልግሎት ብመሰረት ወግዓዊ መምርሒታት ጥዕና ለውጢ ክገብር ይኽእል እዩ።
ኣብ ዝበዝሑ ናይ ማእከላት ማሕበረሰብ ገጽ ንገጽ ምርኻብ ጎዲሉ ኣሎ። መራሕቲ ሃብ ርክብ ምስ ተጠቀምቲ ውልቀሰባት ብተሌፎ ይገብሩ
ኣለዉ። ማሕበረሰባት ምስ መራሕቲ ማእከላት ማሕበረሰብ ርክቦም ቀጻሊ ንክኸውንን ሕድሕድ ርክብ ናይ ቛንቋ እንግልዚኛ ምዝርራብ
ንትምህርቲ ንክቕጽል ናይ ጉጅለ ኣኸባታት ብ ኦንላይን ክኸውን ተጌሩ ኣሎ።
ብዛዕባ ኮቪድ-19 ምልክታቱን ንምፍላጥ ኣብዚ መላግቦ ክጸንሓኩም እዩ::

ማእከላትት ማሕበረሰብ (ኮሙዩኒቲ ሃብስ) እንታ እዩ?
ማእከላት ማሕበረሰብ (ሃገራዊ ፕሮግራም ኮሙዩኒቲ ሃብስ ውን ይበሃል እዩ) ንብስደት ዝመጹን ስድራ ቤታት ዑቕባ ዝተዋህቦም ብፍላይ ድማ ኣደታት
ምስ ነኣሽቱ ቖልዑ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ዝበሃለሉ ቦታታት እዩ።
ማእከላት ማሕበረሰብ ኣብ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርከቡ ኮይኖም ሰባት እንግሊዝኛ ክመሃሩ፡ ሓድሽ ክእለታት ከጥርዩ፡ ስራሕ ንኽረኽቡ ዝሕግዝ
እዩ፡ ብተወሳኺ ናብ ናይ መንግስቲ ደገፍ ዝህቡ ኣገልግሎታት ንምቕራብ ዝሕግዙ እዮም።

ማእከላትት ማሕበረሰብ ኣበይ እዮም ዝርከቡ?
•

ኒው ሳውዝ ወልስ: ፓራማታ, ብላክታውን, ሰንተርባሪ ባንክስታውን, ፈየርፊልድ, ካምበርላንድ, ዎሉንጎግ, ሊቨርፑል

•

ቪክቶሪያ: ብሪምባንክ, ዳንዲኖንግ, ህዩም, ባንዩለ, ጂሎንግ, ሸፐርተን

•

ኲንስላንድ: ሎጋን, ኢፒስዊች

•

ሳውዝ ኣውስትራሊያ: ፖርት ኣድላይድ – ኢንፊልድ, ሳሊስባሪ

ናይተን ማእከላት ማሕበረሰብ ዘለወን መባእታ ኣብያተ ትምህርቲን ዝርዝር መራኸቢን ኣብዚ መላግቦ ክርከብ ይከኣል እዩ ::

ማእከላት ማሕበረሰብ ዝህባኦ ኣገልግሎት እንታይ እዩ?
ነናይ ከባቢኤን ድልየት ማሕበረሰባት ንምምላእ እቲ ዝህባኦ ኣገልግሎታት ኣብ መንጎ እዘን ማእከላት ይፋላለ እዩ። ገለ ኣብነታት ካብ ዝህባኦ
ኣገልግሎታት እዚ ዝስዕብ ይርከቦ:
•

መጻወቲ ሜዳታትን ፕሮግራም ናይ ነኣሽቱ ቆልዑን

•

ትምህርቲ እንግሊዝኛን ናይ ዝርርብ ፕሮግራምን

•

ጥዑይ ኣነባብራ ህይወትን ካልኦት ወርክሾፓትን ትምህርቲ ብጉጅለ ሜላታት ህይወት

•

ናይ ወለዲ ተሳትፎን ናይ ዓቕሚ ምዕባይ ፕሮግራማት

•

ፕሮግራም ናይ ቆልዑ ቋንቋን ናይ ጽሕፈት ትምህርቲን

•

ዕድላት ብወለንታ ምስራሕን ደገፍ ስራሕ ምርካብን

•

ምስፍቓድ ዘለዎም ትካላት መምሃሪታት ብምሽራኽ ወግዓዊ ስልጠና ሞያ ምሃብ

•

ስልጠና ናይ ዘይስሩዕ ምምዕባል ዓቕሚታት

•

ናይ ፍሉይ ድልየታትን ማሕበራዊ ጉጅለታትን

•

ዉጽእ ኢልካ ምጋሽን ብጉጅለ ዑደት ምግባርን

•

ጉዳያት ንምፍታሕ ንምሕጋዝ ናብ ካልእ ፕሮግራማት ምምራሕ

ነዚ ኣገልግሎት ክረክብ ይግብኣኒዶ?
ኩሎም ብስደት ዝመጹ ሰባት ናብ ማእከላት ማሕበረሰብ ክመጹ ቅቡል እዮ። ሰብ ቆልዑ ኣደታት ዝያዳ ቆላሕታ ይግበረለን።

ብዛዕባ ኣገልግሎታት ማእከላት ማሕበረሰብ ዝያዳ ሓበሬታ ብኸመይ እረክብ?
ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቡ እንተደለኹም ኣብዚ መላግቦ ዘሎ ናይ ማእከላት ማሕበረሰብ መርበብ ሓበሬታ ብጽሑ ወይውን
ብቑጽሪl 03 8614 3430 ደዉሉ።

