Pusat Masyarakat (Community Hub)

Dukungan melalui Pusat Masyarakat tetap tersedia untuk klien selama situasi wabah COVID-19.
Namun, penyelenggaraan layanan dapat berubah sesuai dengan imbauan kesehatan resmi.
Sebagian besar Pusat Masyarakat telah menerapkan pengurangan kontak tatap muka. Para Pimpinan
Pusat Masyarakat akan menjalin kontak dengan klien perorangan melalui telepon. Sesi grup akan
dipindah menjadi sesi online, untuk memastikan masyarakat tetap terhubung dengan pimpinan Pusat
Masyarakat dan dengan sesama, serta tetap berpartisipasi dalam kegiatan penting seperti kelas-kelas
percakapan bahasa Inggris.
Pelajari tentang COVID-19 dan gejala-gejalanya.

Apakah Pusat Masyarakat itu?
Pusat Masyarakat (Community Hub) (juga disebut sebagai Program Pusat Masyarakat Nasional atau
National Community Hubs Program) merupakan tempat yang menyambut keluarga para migran dan pencari
suaka, terutama para ibu dengan anak yang masih kecil.
Pusat Masyarakat terletak di sekolah-sekolah dasar dan membantu orang-orang untuk belajar bahasa
Inggris, mengembangkan keahlian baru, mendapatkan pekerjaan, dan menyediakan bantuan untuk
mengakses layanan dukungan Pemerintah.

Di mana saja lokasi Pusat Masyarakat?
•

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

•

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

•

QLD: Logan, Ipswich

•

SA: Port Adelaide – Enfield, Salisbury

Daftar sekolah dasar dengan Pusat Masyarakat dan detail kontak dapat dilihat di sini.

Layanan apa saja yang disediakan oleh Pusat Masyarakat?
Layanan yang diberikan dapat bervariasi antara Pusat Masyarakat yang berbeda, untuk memastikan bahwa
setiap Pusat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Contoh jenis kegiatan yang ada adalah
sebagai berikut:
•

Program kelompok bermain dan PAUD

•

Program percakapan dan kelas bahasa Inggris

•

Kelompok dan lokakarya pola hidup sehat dan keterampilan hidup lainnya

•

Program keterlibatan orang tua dan pengembangan kapasitas

•

Program bahasa dan literasi anak

•

Peluang menjadi sukarelawan dan dukungan mendapatkan pekerjaan

•

Pelatihan formal untuk vokasi bekerjasama dengan institusi pelatihan terdaftar dan TAFE

•

Lokakarya pengembangan keterampilan informal

•

Kelompok sosial dan peminatan khusus

•

Kunjungan lapangan dan jalan-jalan kelompok

•

Rujukan ke program lain yang dapat membantu berbagai permasalahan tertentu

Apakah saya memenuhi syarat untuk memperoleh layanan?
Pusat Masyarakat menyambut baik semua migran, terutama migran wanita yang memiliki anak.

Bagaimana cara mendapat informasi lebih jauh tentang layanan Pusat
Masyarakat?
Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Pusat Masyarakat atau hubungi
nomor 03 8614 3430.

