
 

 ؟ RAY مركز ماهو

، 2002في عام   RAY (Refugee Action York) تأسس مركز

وطالبي اللجوء في بناء الوعي حول مساهمة الالجئين  لرفع مستوى

حول الالجئين وطالبي والمفاهيم الخاطئة ، وتحدي الشائعات مجتمعنا

 اللجوء.

جلسة منتظمة بعد ظهر يوم األحد تسمى "المركز"  خالل المركز  يعقد

واألسر  طالبي اللجوءدعم الالجئين و وتهدف الى ،الفصل الدراسى

 . المهاجرة

 ربعةأ فيما عدا ،المتطوعين في الغالب من قبليتم تشغيل المركز 

 موظفين يعملون بدوام جزئي.

 أهداف المركز

 لالجئين وطالبي  في اللغة التركية واللغة االنكليزية تقديم دروس

 اللجوء واألسر المهاجرة فى مدينة يورك، من خالل: 

  اللغة التركية ب الناطقينطفال لألتركية اللغة في الحصص 

  للبالغيناالنكليزية حصص في محادثة اللغة  

 نشاطات وألعاب لألطفال 

 المنزلية  واجباتتقديم المساعدة في ال 

 سر واأل وطالبي اللجوءلالجئين دعم ساعدة فى بناء شبكة الم

 في مدينة يورك. المهاجرة

  الوجبات زيادة االحساس باالنتماء للمجتمع من خالل مشاركة

 معاً.

 المساعدة وعن امكانية الحصول على الخدمات  تقديم معلومات

 ها األسر أو تحق لها.التى قد تحتاج

 والمناقشات حول المواضيع  الحوارات/العروضيسير تقديم ت

 ذات الصلة .

 ؟ RAYماذا تتوقع في مركز 

هو مكان للجميع وليس حكراً ألحد فنحن نريده أن يكون   RAYمركز

 مكاناً أمناً وُمرِحباً لجميع القادمين.

أن تساعدنا على جعله مكاناً أمناً للجميع، واخبارنا في حال عدم  نرجوا

حال وجود أفكار لجعل المركز شعورك بالراحة في المركز أو في 

 أكثر ترحيباً لمستخدميه كافة.

 برنامج الجلسة المعتاد:

 الشاي والقهوةمشروبات  –الوصول  )بعد الظهر( 1:00

 اللغة االنكليزية للبالغين ةحص  1.15-2.15

 جلسة نشاطات لألطفال  1:00-2:00

حصة لغة تركية لألطفال )أطفال العائالت   2:00-3:00

 باللغة التركية( المتحدثة

جلسة نشاط/ المساعدة في الواجبات المنزلية  

 )ألطفال آخرين(.

 تقديمي للبالغينحوار/عرض   2.15-3:00

 تقديم ومشاركة الوجبات مع الجميع في القاعة  3:00-3:45

 -دقيقة مخصصة للتنظيف  15النهاية. أخر   3:45

 وأية مساعدة ُمرحب يها.

 ركز؟طفالك في المماذا تتوقع أل

مكن لألطفال تعلم يمليئة بالرعاية  والمتعة . حيث  سنقدم بيئة أمنة 

 اللغة التركية واالستمتاع باأللعاب وممارسة األنشطة.

ً نود التقاط  ممارسة خالل حصصهم او صوراً لألطفال أحيانا

 نشاطاتهم للمساعدة في الدعاية والتمويل من أجل المركز. 

صور ألطفالك في أي وقت، يرجى الاذا كنت غير راضي عن التقاط 

 اخبارنا بذلك.

 تقدم كافة خدماتنا مجاناً.

 األمان

إلى نقطة  مباشرة لتوجهوا المبنى يرجى ترك حالة نشوب حريق، في

. الى هناك سيقوم العاملين مع األطفال بمرافقة أطفالك  حيث تقاء،اللال

سوف يسبب  ن هذاوأنت في الطريق أل أطفالك تجميع ال تحاولرجاًء 

 .وخطورة محتملة  االرتباك

 ما المتوقع منك 

في المركز مالم يكونوا في رعاية شخص  أطفالك تترك من فضلك ال

الموجودين الطفال غير مسؤولين عن ضمان انحن  بالغ متفق عليه.

 هناك بدون مرافق.

 ايضا   تقديم المساعدةيف يمكننا ك

فاليمكننا التعامل مع في حال كان لديك أي مشاكل خاصة بالهجرة 

هكذا قضايا ولكن يمكننا تحويلك الى  األشخاص القادرين على 

 .مساعدتك بهذا الخصوص 

تبعث  مسألة أخرى أي أو إذا كانت هذه،لذلك من الضروري اعالمنا  

 على القلق، بحيث يمكننا توجيهك الى المساعدة مناسبة.

 كيفية االتصال بنا

منسقة المركز، يمكن ( Carrie Wheater) كاري ويترالسيدة 

 07545060694االتصال بها على الرقم 

 المقترحات والشكاوي

أي ك لذلك نرجوا منك اعالمنا عن تم تخصيص المركز من أجل

صون على العمل حري نحننشاطات أو خدمات تود طرحها هنا. 

دارة نشاطات المركز. لذلك نود سماع إفي تخطيط و معك المشاركةوا

خالل احدى جلسات التشاور الدورية ، أو يمكنك التحدث الى أرائك 

 السيدة كاري في اي وقت تشاء.

 


