TURKISH

Sosyal Geziler: Arkadaş grubunuzla birlikte dışarı gidip kumar oynamayın
“Sosyal Geziler: Arkadaş
grubunuzla birlikte dışarı gidip
kumar oynamayın” adlı broşür,
topluca dışarı çıkıp kumar
oynanan yerlere, özellikle de
Casino’ya giden gruplar
tarafından uğranılan parasal
kayıplar konusunda endişe eden
kurumlar tarafından yazılmıştır.

Kılavuzun tamamını
www.necp.org.au
websitesi’nden
indirebilirsiniz.
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2009’dan beri, Casino’ya gitmenin
maliyeti konusunda toplum örgütleri
ile konuşmaktayız. Bunların Casino’ya
gittikleri zaman kaç para kaybettiklerini
hesapladık. Şunu gördük ki, bazı
gruplar kendilerine ne kadar pahalıya
patlayacağını veya bazıları için nasıl
bir tehlike yaratacağını anlamadan
Casino’ya gidiyorlardı.
Bazı insanlar Casino’ya gitmenin ucuz
bir gezi olduğunu düşünürler. 200
kişiyle konuşup oraya gittiklerinde
kaç para harcadıklarını sorduk.
Sonuç, grup olarak toplam $1,000
ile $3,500 arasında çıktı. Bu paranın
çoğu kumarda kaybedilmişti.
Sadece bir kişi para kazanmıştı
($80). Başka birinin içinde $300
parası bulunan cüzdanı çalınmış.
Pekçok kişi zannettiklerinden daha
fazla kaybetmiş olup bazıları da,
kaybettiklerini geri kazanmak
amacıyla Casino’ya geri gitmek
istemiştir. İşte bu, kumar
probleminin başladığının bir
işaretidir.

Grupların pek çoğu bize kumar
oynamak yerine başka ne
yapabileceklerini sordu. Bu broşürde
fazla para harcamadan nerelere gidip
eğlenebileceğinize dair bilgiler vardır.
Bu Kitapçık’da belirtilen geziler,
grubunuza Casino’da geçirilen bir
günün bedelinden daha aza mal
olacaktır. Ve bunların kimseye zararı
da yoktur.
Pekçok grup dışarı giderlerken
en büyük problemlerinin ulaşım
sorunu olduğunu belirtmiştir. Grup
olarak dışarı giderken toplu taşımayı
neden kullanmıyorsunuz? Toplu
taşıtlar ucuzdur, binmesi-inmesi
kolaydır ve grup olarak büyük bir
otobüs kiralamadan da topluca
eğlenebilirsiniz. Bunu sizin için daha
da kolaylaştırmak amacıyla, bu
broşürün son sayfalarında toplu
taşımayla ilgili bilgiler ve haritalar yer
almaktadır: Siz gene de bu broşürdeki
bütün gezi yerlerine arabayla veya
isterseniz de otobüsle gidebilirsiniz.

Nereye gezmeye gidileceği ile ilgili olarak bir görevli ile konuşmak
isterseniz, aşağıdakilerle temas kurunuz:
Kumarla ilgili olarak da bir arkadaşınız, aile ferdiniz veya kendiniz
için yardım almak isterseniz gene aşağıdaki numarayı arayınız:
Kate Little, Toplumsal Eğitim Görevlisi
Banyule Community Health Service
(03) 9450 2080 or kate.little@bchs.org.au

Sosyal Geziler Kılavuzu Hakkında:
Sosyal Geziler kılavuzu grubunuzun yapabileceği pek
çok faaliyeti içermektedir. İlk 12 aktivite günübirlik
gidebileceğiniz gezilerdir. Bu geziler 3 kategori altında
sunulmuştur:

Ücretsiz Olanlar
CERES Environmental park
National Gallery of Victoria
Royal Botanic Gardens
St Kilda Foreshore
Williamstown

Düşük Maliyetli Olanlar
Abbotsford Convent

Bu broşür, gezmeye gidilebilecek yerlerle birlikte kendi
bölgenizde yapılabilecek pekçok başka şeyi de içerir. Bunlar
aşağıdaki gibidir:

Kumar makinası olmayan publar
– Kumar makinesi olmayan bir mekanda yemek yiyin.
Klübünüze misafir konuşmacı getirmek
– Klübünüze konuşmacı davet ederek önemli sağlık ve
toplum sorunları hakkında bilgi edinin.
Kullanılmış Eşya Satan Dükkanlara Düzenlenen Turlar
– Kazançlı gezilerin keyfini çıkartın ve az paraya çok
şey alın.
Parklar ve Piknik Alanları
– Melbourne’nin güzel parklarını tanıyın.
Pazarlar
– Melbourne, harika açık ve kapalı pazarlara sahiptir.
Melbourne’de mevsimsel etkinlikler ve festivaller

Collingwood Children’s Farm
Darebin City Lawn Bowls Club
Immigration Museum
Jewish Museum

Bu broşürün kullanımını kolaylaştırmak için bazı semboller
kullanılmıştır.
Bu semboller size aşağıdakileri anlatır...

Melbourne Museum
...adres

Orta Derece Maliyeti Olanlar
Heidi Museum of Modern Art

...gezi için ne kadar harcama yapmayı
umabilirsiniz

Melbourne Zoo
...eğlence ne zaman başlayacak
...geziye nasıl gidilecek
Bu maliyetler giriş ücreti anlamındadır. Bazı durumlarda
başka faaliyetlere katılmak için ekstra ücret ödemeniz
gerekir ve bunlar bu broşürde belirtilmiştir. Ulaşım
ve yemek masrafları ayrıca alınır ve grubunuzun nasıl
seyahat etmek istediği ve ne yemeyi planladığına bağlı
olacaktır.
Kaç para harcamak istediğinize dair grubunuzla
konuşun. Az para harcamak istiyorsanız toplu taşıma
araçlarına binin ve pikniğe gidin. Harcayacak daha
fazla paranız varsa otobüs kiralamayı veya lokantalarda
yemeyi düşünebilirsiniz.

...piknik alanları dahil olmak üzere nerelerde
yemek yenebilecek
...diğer eğlenceler
...daha fazla bilgi nasıl elde edilebilecek

Unutmayın, arkadaş grubunuzla birlikte dışarı gidip kumar oynamayın, sağlıklı ve güvenli kalın

