
Rêberek  
ji  bo  Zarokan

Bi  xêr  hatî



Me  hin  agahdarî  berhev  kirine,  ku  em  hîs  dikin  ku  
dê  ji  we  re  kêrhatî  be  ku  hûn  zanibin.  Li  pirsan  bi  
dêûbavê  xweyê  xweyî  binerin.  Hûn  dikarin  
wêneyan  xêz  bikin,  nîşeyan  binivîsin  an  çîtikan  
bixin  nav  da  ku  ji  we  re  bibin  alîkar  ku  hûn  bersivan  
bi  bîr  bînin.

Xizmetkirina  Mirovan  ne  beşek  ji  Xizmetên  
Civakî  yên  Zarokan  e,  em  serbixwe  ne.

Carinan  dibe  ku  hûn  di  derbarê  tiştê  ku  tê  serê  we  
de  tevlihev  bibin  û  dixuye  ku  gelek  kes  tê  de  hene.  
Ji  bo  me  li  Fostering  People  girîng  e  ku  em  
malbatek  bibînin  ku  bikaribe  li  we  binêre  û  we  bi  
ewle  û  bextewar  hîs  bike.

Berevajî  rayedarek  herêmî  ya  ku  bi  lênihêrker  
û  xwepêşanderan  re  dixebite,  li  Fostering  People,  
teşwîqkirin  her  tiştê  ku  em  dikin  e.

Bi  xêr  hatî
Pêşxistina  Mirovan
Fostering  People  bi  taybetî  ji  
bo  zarokên  wekî  we  hate  saz  kirin. Navnîşan:

Nav:

Navê  Karmendê  Weya  Civakî:

Telefon:

Navê  dêûbav:

Hejmara  têlefonê  ya  Karkerê  Civakî:



Cihê  ku  tu  lê  
diman  çawa  
bû?

Tiştek  heye  ku  
te  jê  hez  nekir?

Li  cihê  ku  hûn  lê  
dijîn,  we  ji  çi  hez  
kir?

Bi  Smilo  re  hevdîtin  bikin

Ev  maskota  Xelkê  Xwîşkan  
e,  Smilo  7  salî  ye  û  cara  
ewil  e  ku  diçe  bi  malbateke  
xwedîkar  re  bijî.
Dê  û  bavê  Smilo  dixwaze  ku  her  tiştî  li  ser  Smilo  bizanibe,  Smilo  
vê  pirtûkê  bikar  tîne  da  ku  agahiyê  bi  wan  re  parve  bike  û  ew  bi  
hev  re  pirtûkê  derbas  dikin.

Dêûbavê  weyê  ku  hûn  jê  hez  dikin  jî  dixwazin  her  tiştî  li  ser  we  
zanibin,  da  ku  ew  hemî  tiştên  ku  hûn  jê  hez  dikin  û  naecibînin  û  
ji  bo  we  çi  girîng  in  zanibin.

Vê  pirtûkê  bi  Smilo  û  dêûbavê  
xweyê  xweyî  re  derbas  bikin.



Li  ser  min

Rengê  çavê  min  ev  e:

Şêweya  porê  min  ev  e:

Temenê  min  ev  e:

Rengê  porê  min  ev  e:

ez  im cms  dirêj

Li  vir  wêneyek  xwe  xêz  bikin  an  jî  di  

wêneyekê  de  bişopînin.



Xatir  xwestin  zehmet  e

Hûn  îro  çawa  hîs  dikin?

Rûyek  bikirtînin  da  ku  hûn  nîşan  bidin  dema  
we  xatir  ji  kesek  taybetî  xwest  we  çawa  hîs  kir?

Dema  ku  ez  kêfxweş  im  ez  hez  dikim….

Dema  ku  ez  xemgîn  im  ez ...



Ma  rêzikên  malê  hene?

Ez  ê  heta  kengî  bimînim?

Ma  hûn  zarokên  din  an  mirovên  navdar  
ên  ku  hatine  perwerde  kirin  an  jî  hatine  
perwerde  kirin  nas  dikin? Planên  lênêrîna  min  çi  ne?

Wateya  'lêgerîn'  çi  ye?

Pêşkêşkirin  çi  ye?

Tiştên  ku  ez  dixwazim  di  odeya  xwe  de  ewledar  bimînim:

We  dizanibû  ku  Eddie  Murphy  (Donkey  li  Shrek)  
û  Neil  Morrisey  (Bob  The  Builder)  hatin  pêşewazî  
kirin?

Dema  ku  malbata  we  nikaribin  li  we  binerin,  
lênihêrîna  we  tê  wateya  ku  hûn  ji  hêla  malbatek  
din  ve  lênihêrin.

Xwedîkirin  tê  wateya  ku  bi  malbateke  din  re  
bijîn  ku  hatine  perwerde  kirin  ku  li  we  binihêrin  
û  ji  bo  hemî  tiştên  ku  zarok  hîn  dibin  dema  ku  
mezin  dibin  bibin  alîkar.



Tiştên ku ez xwe ewle hîs dikim....

Mala weya şîretkirinê çawa ye?

Tu ji çi herî baş hez dikî?

Hûn çi zehmet dibînin?

Tiştên ku ez ditirsim…



Karkerê  Civakî  (ji  

bo  piştgirîkirina  we)

Malbata  xweya  ku  
hûn  carinan  dikarin  

bibînin

Karkerê  Mirovên  
Teşwîqê  ku  piştgirîya  we  û  
malbata  weya  xwedîkar  bike

Ger  ez  bixwazim  gilî  bikim  divê  ez  çi  
bikim?

Ger  ez  bibim  zordestî  divê  ez  çi  bikim?

Dêûbavê  we  yê  
betlaneyê  an  bêhnvedanê

Hûn  dikarin  li  ser  malpera  me  ya  zarokan  

www.fosteringpeople.co.uk/kidzone/  li  ser  giliyan  
bêtir  agahdarî  bibînin.

Heke  hûn  difikirin  ku  hûn  rastî  zordestiyê  tên,  ji  yekî  
ku  pê  bawer  e  re  bêje  ku  dikare  alîkariya  we  bike,  mînakî  
dêûbav,  heval  an  mamoste.  Heger  ji  aliyê  dê  û  bavê  
xweyê  xweyî  yan  jî  kesekî  ku  li  te  dinêre  rastî  zordestiyê  
were,  divê  tu  ji  xebatkarê  xwe  yê  civakî  an  mezinekî  din  
ê  ku  pê  bawer  e  bibêjî  û  ew  ê  alîkariyê  bistînin.

Fostering  People  prosedurek  gilîkirinê  heye  ku  dihêle  
zarok  û  ciwan  pirsan  bikin  ka  çi  tê  serê  wan  û  ji  me  re  
agahdar  bike  ger  tiştek  baş  nebe.  Dibe  ku  ew  li  ser  
dêûbav(ên)  te,  xebatkarê  civakî  an  dibistanê  be.

Ev  malper  bi  her  cûre  agahdariya  kêrhatî  tije  ye  ku  ji  
we  re  bibe  alîkar.  Heta  hûn  dikarin  rasterast  ji  me  re  
peyamek  bişînin.  Ger  hewcedariya  we  hebe,  ji  dêûbavê  
xweyê  xweyî  alîkariyê  bixwaze.  Di  dawiya  vê  pirtûkê  de  
çend  navnîşan  û  hejmarên  têlefonê  yên  kêrhatî  jî  hene.

Bi  wan  re  bipeyivin  û  ji  wan  re  bêjin  ku  hûn  ji  çi  ne  
razî  ne  û  ew  ê  hewl  bidin  ku  wê  ji  hev  bikin.  Heke  
hûn  ne  kêfxweş  in,  hûn  (an  ew)  dikarin  bi  serokê  xwe  
re  biaxivin.  Ger  hewcedariya  we  bi  alîkariyê  hebe  li  
ser  giliyan  bipirsin.

Kî  dê  kontrol  bike  
ku  ez  baş  im?

Tu  û  
cîgiriya  te

Kesên  sereke



Navê  dibistana  ku  ez  ê  biçim  çi  ye? Tiştên  ku  ez  dixwazim  bikim ... Tiştên  ku  ez  dixwim  ev  in...

Kesên  ku  dikarin  min  bibînin  kî  ne?



Starfish  soz
Hemî  dê  û  bavên  me  yên  dildar  
sozek  stêrk  digirin.

Bi  vê  yekê  ew  soz  didin  ku  guh  bidin  
we  û  nerînên  we,  lênêrîn  û  parastina  
we  bikin  û  her  tiştê  ku  ji  destê  wan  tê  
bikin  da  ku  ezmûna  weya  jiyîna  di  
malbatek  xerîdar  de  çêtir  bikin.

Dema  razana  min  e...

Berî  ku  ez  razêm  ez  hez  dikim ...

Ew  ê  her  tiştê  ku  ji  destê  wan  tê  bikin  da  ku  ji  we  re  bibin  alîkar  
ku  hûn  beşdarî  çalakiyên  di  nav  Fostering  People  de  bibin  û,  di  
nirxandinên  xwe  de  dengek  hebe  û  beşdarî  çalakiyên  ku  we  eleqedar  dikin  bibin.

Li  ser  malpera  zarokên  me  di  derbarê  Starfish  Promise  de  gelek  
agahdarî  hene:

www.fosteringpeople.co.uk/kidzone



The  Point

Telefona  belaş  0800  528  0731

Belaş  telefon  bikin  0800  88  44  44

Suite  D

West  Bridgford

Telefona  belaş  0800  623  2033

Ji  bo  dêûbav:  Ji  kerema  xwe  
wextê  xwe  bidin  û  li  pirtûkê  bi  

zarokê  xwe  yê  mêhvan  re  binihêrin  
û  bixwînin,  em  hêvî  dikin  ku  ew  ê  
bibe  alîkar  ku  wan  bi  cîh  bikin.  Di  
pirtûkê  de  agahdarî  û  beşên  kêrhatî  
hene  ku  ji  bo  zarokê  we  yê  xezdar  

tijî  bike.

Welbeck  Road

Duşem  heta  Înê  15:30  -  21:30

Komîserê  Zarokan  ji  bo  Îngilîstanê  0844  800  9113

NG2  7QW  
0800  077  8159

www.fosteringpeople.co.uk/kidszone

Duşem  heta  Înê  10:30  -  15:00

Nottingham

Banga  belaş  0808  800  5000

Agahiyên  Têkilî  yên  Kêrhatî

Piştrastkirina  Kalîteya  Mirovan  Pêşkêşkirina  
Mirovan  0115  945  5445  Duşem  heta  Înî  9.00  -  17.00

Childline

Belaş  0800  1111  24  saetan

Ji  bo  ciwanên  di  lênêrînê  de  xeta  zarokan

Rêveberê  mafên  zarokan  -  Ofsted

NSPCC  xeta  parastina  zarokan

Bibe  -  Xêrxwaziyek  ji  bo  ciwanên  di  lênêrînê  de

Fostering  People  Limited




