
 

 

Güvenlik 

Yangın durumunda lütfen binayı terk edip direk olarak 

toplanma noktasına gidiniz. Çocuklarınız görevliler tarafından 

oraya getirilecektir. Çocuklarnızı kendiniz bulmaya çalışmayın! Bu 

daha çok karmaşaya yol açar ve çok tehlikeli olabilir. 

Sizden Beklentilerimiz 

Lütfen çocuklarnızı, yanında bir yetişkin olmadan The Hub’a 

bırakmayınız. Yanlarında vekili/aileden biri olmayan çocuklara 

bakmak için sigortamız yoktur. 

Size başka nasıl yardımcı olabiliriz?        

Eğer göçmenlikle ilgili problemleriniz varsa, bunlarla direk bizler 

ilgilenemeyiz fakat bu konuda size yardımcı olabilecek kişilere 

yönelendirebiliriz. Bu veya başka konularla iligili sıkıntınız varsa 

bunu bize söylemeniz bizler icin çok önemli böylece sizi 

sorunlarınıza yardımcı olabilecek kişilere yada ilgili yerlere 

yönlendirebiliriz.  

Bize Nasıl Ulasabilirsiniz? 

The Hub’ın kordinatörü Carrie Wheater ile iletişime geçebilirsiniz.                                       

Telefon numarasi 07545060694 

Tavsiye ve Şikayetleriniz 

The Hub sizler icindir !                                                                          

Lutfen  burada size sunmamızı istediğniz servis veya farklı 

etkinlikler varsa bunu bize bildirin. Sizlerle birlikte çalışıp sizleri 

de bu etkinliklerin planlanması ve ugulanmasında aramızda 

görmek istiyoruz. Sizin de bu konulardaki fikirlerinizi duymak 

isteriz. Istediginiz zaman The Hub da veya her an Carrie ile 

fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. 
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            RAY kimdir? 

            Refugee Actıon York (RAY) 2002 yılında, mülteci ve iltica talep 

edenlerin topluma kazandırılmaları ile ilgili farkındalık uyandırmak 

ve mülteci /iltica talep edenlerle ilgili oluşan yanlış fikir ve 

düşünceleri ortadan kaldırmak için kurulmuştur. 

RAY’in okul dönemlerin de Pazar öğleden sonraları saat 1’den 4’e 

kadar düzenli olarak yaptığı programa The Hub denir .                                                                         

The Hub 4 tane çalışanı dışında çoğunlukla gönüllüler tarafından 

gerçekleştirilir. 

            The Hub’ın amacı 

           • York’ta yaşayan Türkiyeli (mülteci, göçmen veya iltica talep 

eden) aileler için Türkçe ve İngilizce uygulamalı dersler sağlamak; 

o Çocuklar için Türkçe dersler 

o Yetişkinler için İngilizce konuşma dersleri 

o Çocuklar için aktiviteler ve oyunlar 

o Çocukların ödevlerine yardım 

• York’ta  bulunan göçmen ve mülteci aileler için destek ağının 

kurulmasına yardımıcı olmak  

• Birlikte yemek yeyerek topluluk duygusunu güçlendirmek 

• Ailenizin ihtiyacı veya hakkı olan servislere sizi yönlendirmek 

• İngilteredeki yanbacı toplumları ilgilendiren konularda 

sunumlar/konuşmalar yapmak ve fikir aliş-verişine olanak 

sağlamak 

 

 

 

 

 

              The Hub’ın Sizden Beklentisi Neler? 

The Hub hiç bir zaman ayrım yapmaz ve herkes içindir. Amacımız, 

The Hub’a gelenlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda olmaları ve 

bunun için lütfen bizlere yardımcı olun. Memnun olmadığınız yada 

kendinizi rahat hissetmediğiniz durumlarda bunu bize bildirin! The 

Hub’a gelen herkesin daha rahat/huzurlu bir ortam bulabilmesi ile 

ilgili görüş ve önerileriniz varsa lütfen bunu bizlerle paylaşın. 

Programimiz ve saatleri ( Pazar günü) 

1.00          Varış ( çay ve kahve ) 

              1.15 -2.15 Yetişkinler için İngilizce dersleri 

              1.15 - 2     Çocuklar için aktivite (resim, el sanatlari ve oyunlar) 

  2 – 3          Çocuklara Türkçe dersleri (Turkish GCSE yardımı) 

  2.15 – 3     Yetişkinler için bilgilendirme konuşmaları/sunumlar 

  2 – 3          Çocukların (varsa) okul ödevlerine yardım 

  3 -3.45       Getirilen yiyecekler hep beraber Family Room’da 

paylaşılır/yenilir  

  3.45 -4      Bitiş ve son 15 dakika yemek alanı temizlenip toparlaır       

Çocuklarınız için The Hub’da  Türkçe öğrenebilecekleri, oyunlar 

oynayacakları ve bazı aktivitelerin tadını çıkarabilecekleri güvenli 

sevgi dolu ve eğlenceli bir ortam sunacağız. 

Reklam ve projenin maddi kaynakları için bazen çocuklarınızın 

oyun oynarken yada sınıfta dersteyken fotoğraflarını çekebiliriz. 

Eğer fotoğrafının çekilmesini istemiyorsanız bunu bize her an 

söyleyebilirsiniz. 

Bütün servis/yardımlarımız ücretsiz olarak sağlanmaktadır. 



 


