Buluşma Merkezleri
COVID-19 NEDENİYLE HİZMETLERDE YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
Toplum Buluşma Merkezlerince sağlanan destek COVID-19 salgını boyunca müşterilere sunulmaya
devam edecektir. Ancak, hizmetlerin sunulma şekli resmi sağlık önerilerine göre değişebilir.

Çoğu Buluşma Merkezlerinde yüz yüze görüşmelerde azalma olmuştur. Buluşma Merkezi Yöneticileri
bireysel müşterileriyle telefonla irtibat kurmaktadırlar. Grup oturumları çevrim içine taşınarak
toplumların Buluşma Merkezi yöneticileriyle ve birbirleriyle bağlantıda kalmaları ve konuşma İngilizcesi
sınıfları gibi önemli faaliyetlere katılmaya devam etmeleri sağlanacaktır.
COVID-19 ve belirtileri hakkında bilgi edinin.

Buluşma Merkezleri nedir?
Buluşma Merkezleri (Ulusal Toplum Buluşma Merkezleri Programı da denilir) göçmen ve mülteci aileleri,
özellikle küçük çocuğu olan anneler için ön karşılama yerleridir.
Buluşma Merkezleri ilkokullarda olup, kişilerin İngilizce öğrenmelerine, yeni beceriler geliştirmelerine , iş
bulmalarına ve Hükümet destek hizmetlerine erişimine yardımcı olurlar.

Buluşma Merkezleri nerelerdedir?
•

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

•

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

•

QLD: Logan, Ipswich

•

SA: Port Adelaide – Enfield, Salisbury

Buluşma Merkezini içeren ilkokulların listesi ve iletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz.

Buluşma Merkezlerinde ne tür hizmetler sunulur?
Her Buluşma Merkezlerinde verilen hizmetler yerel toplumların ihtiyaçlarını karşılamak için değişkenlik
gösterir. Bu tür faaliyetlere örnekler:
•

Oyun grupları ve erken yıl programları

•

İngilizce sınıfları ve konuşma programları

•

Sağlıklı yaşam tarzı ve diğer yaşam becerileri atölyeleri grupları

•

Ebeveyn katılımı ve kapasite oluşturma programları

•

Çocuk lisan ve okuma yazma programları

•

Gönüllülük fırsatları ve istihdam desteği

•

TAFE ve kayıtlı eğitim kurumlarıyla işbirliği ile resmi mesleki eğitim

•

Yaygın beceri geliştirme atölyeleri

•

Özel ilgi ve sosyal grupları

•

Eğitim gezileri ve grup gezileri

•

Sorunların çözümünde yardımcı olabilecek diğer programlara yönlendirme

Bu hizmetlerden yararlanabilir miyim?
Buluşma Merkezlerinden tüm göçmenler yararlanabilir. Bu merkezlerin odak noktası çocuklu göçmen
annelerdir.

Buluşma Merkezi hizmetleri hakkında daha fazla bilgiyi nasıl
edinebilirim?
Daha fazla bilgi için Buluşma Merkezleri web sitesini ziyaret ediniz ya da 03 8614 3430’u arayınız.

