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Witamy w szóstym wydaniu
Postal Friend - biuletynu dla
programów intergracji społecznej
AMCS.
Przekazujemy najnowsze informacje i
ogłoszenia z naszej organizacji i szerszej
społeczności.
Zachęcamy serdecznie do dzielenia się
swoimy historiami, zdjęciami i
projektami artystycznymi!
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NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE O COVID-19

Drogi Przyjacielu,
Melbourne odniosło świetne
resultaty w utrzymaniu COVID-19
w ryzach. Jednakże, nadal
obowiązują pewne restrykcje,
które AMCS musi przestrzegać.
Z dniem 6 grudnia Department
Zdrowia i Opieki Społecznej
wydał następujące przepisy:
Wyjścia z domu: Bez
ograniczeń, ale z zachowaniem
ostrożności. Zgromadzenia
publiczne do 100 osób na
świeżym powietrzu.
Odwiedziny w domu: Do 30
osób dziennie może odwiedzić
jedno gospodarstwo domowe.
Noszenie maseczki:
Dopasowaną maseczkę na twarz
należy nosić w pomieszczeniu,
tam gdzie nie jest możliwe
zachowanie dystansu 1,5 metra.
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Odwiedziny w szpitalach i
domach opieki: Nie ma
ograniczeń, ale różne instytucje
mają własne zasady odwiedzin.
Branża rozrywkowa i kulinarna:
Kawiarnie, bary i restauracje
muszą prowadzić elektroniczny
spis klientów, nie ma
ograniczenia odnośnie liczby
osób, ale musi być zachowany
dystans społeczny (2 m kw. na
osobę i 1,5 m odlegości).
Branża kosmetyczna: Fryzjerzy,
salony kosmetyczne są otwarte,
tam gdzie można mieć założoną
maseczkę.

3

PODSUMOWANIE
LISTOPADA

W miarę znoszenia restrykcji odnośnie wizyt,
nawiązują się nowe przyjaźnie. Seniorzy mogli się
spotkać ze swoimi wolontariuszami, podzielić
historiami i zainteresowaniami.
Gina i jej nowa wolontariuszka Emma, zaczęły
rozmawiać przez telefon w czasie lockdownu i od
samego początku zawiązała sie między nimi więź,
gdyż dzielą tę samą pasję - ogrodnictwo. 9
listopada miały okazję spotkać sie po raz pierwszy,
móc podziwiać ogród Giny i podzielić się
spostrzeżeniami.

Ogród Giny i jej kot.

Gina (po prawej) ze swoją
wolontariuszką Emmą.
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PODSUMOWANIE
LISTOPADA

Nasza klientka pochodząca z Grecji, Pani Theodora,
była bardzo podekscytowana pierwszym spotkanie ze
swoją wolontariuszką Rebeccą, która także mówi po
grecku. Theodora lubi zakupy, gotowanie i powitała
nas w domu świeżo upieczonym ciastem. Podzieliła
się swoimi przepisami i wiedzą na temat
przygotowywania różnych potraw. Rebecca bardzo
lubi słuchać historii Theodory i pokonuje co tydzień 30
minut drogi, żeby móc się z nią spotkać. W
najbliższych planach mają wspólne zakupy.

Wolontariuszka
Rebecca (po lewej) i
Theodora
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WYDARZENIE SPECJALNE

Drogi Przyjacielu,
Podczas lockdownu, wprowadziliśmy Postal Friend
jako jedną a wielu alternatyw, aby móc pozostać z
Wami w kontakcie. W miarę wycofywania restrykcji,
możemy wrócić do wizyt domowych i działalności
społecznej.
Dzięki wielu pozytywnym opiniom, jakie od Was
dostaliśmy, postanowiliśmy kontynuować wydawanie
naszego biuletynu POSTAL FRIEND. Jednakże
zamiast co mieciąc, będzie wydawany co drugi
miesiąc. To jest ostatnie wydanie w tym roku,
następne będzie w styczniu. Mamy nadzieję, że
wszyscy możemy świętować koniec tego trudnego dla
nas roku i życzyć sobie, aby Nowy Rok przyniósł
każdemu z nas pozytywne zmiany.

W imieniu AMCS, życzymy miłego spędzenia
tego wakacyjnego czasu, w zdrowiu i
pomyślności.
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WYDARZENIE SPECJALNE

Wiele kultur świętuje Nowy Rok w różne dni, bedziemy do
nich nawiązywać w czasie gdy będą celebrowane. Spójrzmy jak
świętuje się koniec roku w różnych krajach.

Market świateczny w Berlinie.

Dużo ludzi świętuje w ten dzień do późna,
aby móc przywitać Nowy Rok. W różnych
krajach na świecie biją wtedy dzwony
kościołów, dzwonią syreny lub trąbi się w
rogi. W większości miast Europejskich, sezon
świąteczny zaczyna się od dekoracji i
śwątecznych marketów.

Market
świąteczny we
Wrocławiu.
Market świąteczny we Francji.

W Australii, Nowy Rok
przypada w środku lata, więc
możemy świętować na wielu
imprezach w plenerze.
Na słynnym moście w Sydney
jest co roku organizowany
pokaz sztucznych ogni i
koncert na żywo.

Czy są jakieś specjalne wydarzenia w Twojej kulturze w tym
czasie? Podziel się z nami swoimi historiamy i zdjęciami,
pokażemy je w następnym wydaniu.
7

JOKES

h
t
n
o
m
e
h
t
of

8

KONKURS KOLOROWANIA
Pokoloruj obrazek i odeślij do nas, aby mieć szansę
na wygraną, najlepsza praca otrzyma nagrodę.

Zwycięzcą
została:

Oto zwycięska praca Marii!
Gratulujemy!
Nagroda jest w drodze!

MARIA LEV
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PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIMI
HISTORIAMI
Masz jakieś interesujące historie, żarty czy ciekawe pomysły, którymi
chciałbyś/chiałabyś się podzielić? Jeśli tak, chcielibyśmy zamieścić je w
naszym kolejnym Biuletynie POSTAL FRIEND!
Kontakt: Dr Lara Jakica, Koordynatora Programu Volontariuszy
Redaktor naszego biletynu pod numerem: 0432 630 931
Jeśli masz jakieś pytania odnośnie serwisów AMCS, poniżej są
dane kontaktowe, na które można wysyłać zapytania:

Australian Multicultural Community Services
Australijsko-Wielokulturowe Biuro Usług Społecznych
Email: info@amcservices.org.au
Website: www.amcservices.org.au
Melbourne Office
Suite 111, 44-56 Hampstead Road
Maidstone VIC 3012
Phone: (03) 9689 9170
Geelong Office
Suite 6/79 High Street
Belmont VIC 3216
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