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•  Nhóm  của  bạn  tại  Bồi  dưỡng  Người  là  ai  và

•  Chúng  tôi  là  ai  và  chúng  tôi  hỗ  trợ  trẻ  em  và  thanh  thiếu  niên  

như  thế  nào

•  Những  gì  bạn  nói  quan  trọng

Vì  vậy, ...  bạn  có  thể  cảm  thấy  lo  lắng,  và  không  biết  nhiều  ngay  

bây  giờ  nhưng  không  sao  cả,  chúng  tôi  đã  giúp  bạn.  Hãy  đọc  hướng  

dẫn  này,  chúng  tôi  biết  nó  hơi  dài,  nhưng  nó  sẽ  giúp  mọi  thứ  dễ  

hiểu  hơn  rất  nhiều  và  bạn  sẽ  biết  tất  cả  về  chúng  tôi  và  những  gì  

chúng  tôi  làm  khi  kết  thúc  nó.  Nếu  có  bất  cứ  điều  gì  bạn  không  

hiểu,  hãy  hỏi  cha  mẹ  nuôi  của  bạn  hoặc  chúng  tôi  và  chúng  tôi  sẽ  

làm  tất  cả  những  gì  có  thể  để  giúp  đỡ.

Mục  tiêu  của  chúng  tôi  là  để  bạn  hạnh  phúc  và  tận  hưởng  thời  

gian  của  mình  với  cha  mẹ  nuôi  mà  bạn  ở  cùng,  nhưng  việc  nhớ  nhà  hoặc  

cảm  thấy  buồn  khi  bắt  đầu  là  điều  bình  thường,  hoặc  ngay  cả  khi  bạn  

đã  ở  đó  một  thời  gian.  Nếu  bạn  cần  ai  đó  để  nói  chuyện,  bạn  có  thể  

nói  chuyện  với  một  người  trong  chúng  tôi  bất  cứ  khi  nào  bạn  cần.

Trong  hướng  dẫn  của  bạn,  bạn  sẽ  đọc  về  những  điều  này:

Tại  Foising  People,  chúng  tôi  là  một  đội  thân  thiện  và  chúng  tôi  

chỉ  muốn  những  gì  tốt  nhất  cho  bạn.  Mọi  người  đều  khác  nhau  và  

tất  cả  những  người  trẻ  mà  chúng  tôi  nhận  nuôi  dưỡng  đều  khác  nhau  

và  tất  cả  những  người  trẻ  mà  chúng  tôi  nhận  nuôi  dưỡng  đến  từ  những  

hoàn  cảnh  khác  nhau,  và  tất  cả  đều  có  một  câu  chuyện  khác  nhau,  

giống  như  bạn.

•  Điều  gì  sẽ  xảy  ra  ở  vị  trí  nuôi  dưỡng  của  bạn

Chúng  tôi  tách  biệt  với  Dịch  vụ  dành  cho  trẻ  em  và  sẽ  không  bao  

giờ  đánh  giá  bạn  hoặc  làm  cho  cuộc  sống  của  bạn  khó  khăn  hơn,  chúng  

tôi  muốn  làm  cho  nó  tốt  hơn,  vì  vậy  sau  đây  là  một  chút  về  chúng  tôi:

•  Chúng  tôi  tìm  thấy  cha  mẹ  nuôi  của  riêng  mình

•  Chúng  tôi  có  nhân  viên  xã  hội  của  riêng  mình,  những  người  

sẽ  hỗ  trợ  bạn  và  cha  mẹ  nuôi  của  bạn

họ  sẽ  hỗ  trợ  bạn  như  thế  nào

•  Chúng  tôi  có  các  nhóm  riêng,  gặp  gỡ  và  gặp  gỡ  để  bạn  có  thể  nói

•  Các  số  điện  thoại  và  địa  chỉ  quan  trọng
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Xin  chào,  chúng  tôi  đang  Bồi  dưỡng  mọi  người
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Trang  20

Trang  34

Trang  8

Trang  8

Trang  5

Trang  38

Trang  3

Trang  30

Trang  13

Trang  6

Trang  4

Bạn



Trang  web  cũng  có  nhiều  cách  mà  bạn  có  thể  tham  gia  vào  những  gì  chúng  

tôi  làm,  vì  vậy  bạn  có  thể  giúp  chúng  tôi  thực  hiện  bất  kỳ  thay  đổi  nào  

có  thể  để  làm  cho  cuộc  sống  của  những  người  trẻ  tuổi  tốt  hơn  trong  việc  

chăm  sóc  nuôi  dưỡng  trong  Foaming  People.

•  Bồi  dưỡng  Người  Giám  sát  Nhân  viên  Xã  hội  (đối  với

Trang  web  này  có  rất  nhiều  thông  tin  để  đảm  bảo  rằng  thời  gian  ở  

lại  của  bạn  với  Những  người  được  nuôi  dưỡng  và  cha  mẹ  nuôi  của  

bạn  sẽ  tốt  nhất  có  thể.  Có  rất  nhiều  thông  tin  giúp  bạn  tìm  thấy  

các  hoạt  động  mà  bạn  quan  tâm.

•  Làm  thế  nào  bạn  có  thể  khiếu  nại  nếu  bạn  cần

bạn  và  gia  đình  nuôi  của  bạn)

Ngoài  ra  còn  có  thông  tin  về  các  hoạt  động  đang  được  tổ  chức  bởi  Người  

bồi  dưỡng  chỉ  dành  cho  bạn.

Chúng  tôi  đã  bao  gồm  rất  nhiều  thông  tin  từ  Tuyên  bố  Mục  đích  trong  

hướng  dẫn  này.  Chúng  tôi  đã  giúp  đỡ  bạn  và  loại  bỏ  hầu  hết  những  

thứ  nhàm  chán,  nhưng  nếu  bạn  muốn  bản  sao  của  riêng  mình,  chỉ  cần  yêu  

cầu  chúng  tôi  và  chúng  tôi  sẽ  cung  cấp  cho  bạn  một  bản  hoặc  bạn  có  thể  

tải  xuống  bản  sao  từ  trang  web  của  chúng  tôi:

Thông  qua  trang  web  này,  bạn  có  thể  liên  hệ  với  chúng  tôi  bất  kỳ  lúc  

nào,  nếu  bạn  có  bất  kỳ  lo  lắng  nào,  hoặc  chỉ  muốn  cho  chúng  tôi  biết  điều  

gì  đó  tuyệt  vời  đã  xảy  ra,  chúng  tôi  rất  vui  được  nghe  từ  bạn.

Tuyên  bố  về  Mục  đích  cho  bạn  biết:

•  Thay  mặt  Cha  Mẹ  Nuôi  (nơi  nào  đó  bạn  có  thể  ở  lại  để  nghỉ  ngơi)

Sự  an  toàn,  sức  khỏe  và  hạnh  phúc  của  bạn  là  vô  cùng  quan  

trọng  đối  với  chúng  tôi  và  bạn  sẽ  tìm  thấy  thông  tin  có  sẵn  trên  

trang  web  để  giúp  bạn  giữ  an  toàn,  đặc  biệt  là  trực  tuyến,  bao  gồm  một  

số  bộ  phim  thực  sự  hữu  ích,  vì  vậy  không  phải  tất  cả  đều  đọc!

Tuyên  bố  về  Mục  đích  là  một  tập  sách  nhỏ  mà  chúng  tôi  đã  tập  hợp  

lại  để  cho  cả  thế  giới  biết  mọi  thứ  về  chúng  tôi.

•  Chúng  tôi  là  ai  và  chúng  tôi  đến  từ  đâu

•  Làm  thế  nào  chúng  tôi  tìm  được  cha  mẹ  nuôi  phù  hợp  cho  bạn

Nó  sẽ  giúp  bạn,  cha  mẹ  nuôi  của  bạn  và  các  dịch  vụ  của  trẻ  em  

hiểu  những  gì  chúng  tôi  làm.

•  Chúng  tôi  làm  gì  cho  bạn

•  Cách  chúng  tôi  đào  tạo  và  hỗ  trợ  cha  mẹ  nuôi  của  chúng  tôi

Nhóm  của  bạn  là  những  người  đảm  bảo  bạn  sẽ  tận  hưởng  kỳ  nghỉ  của  

mình  với  chúng  tôi.  Nhóm  của  bạn  là:

•  Nhân  viên  của  chúng  tôi  là  ai

•  Cách  chúng  tôi  đảm  bảo  cha  mẹ  nuôi  của  chúng  tôi  đang  làm  tốt  công  

việc

•  Bạn

•  Các  loại  vị  trí  bồi  dưỡng  khác  nhau  mà  chúng  tôi  có

•  (Các)  Cha  Mẹ  Nuôi  của  Bạn

•  Số  lượng  con  nuôi  và  cha  mẹ  nuôi

www.fosteringpeople.co.uk

•  Nhân  viên  xã  hội  của  chính  quyền  địa  phương

chúng  ta  có

Số  12
Tháng  1  năm  2021
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Kidszone  là  một  trang  web  dành  riêng  cho  những  người  trẻ  tuổi  trong  việc  Bồi  

dưỡng  con  người.  Bạn  có  thể  đánh  giá  nó  bất  cứ  lúc  nào  tại:

www.fosteringpeople.co.uk/kidszone

Tuyên  bố  Mục  đích Đội  bạn

Mục  đích
Scotland

Tuyên  bố  của

tất  cả  về  chúng  tôi

Kidzone



Nhân viên xã hội
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Nếu  bạn  không  hài  lòng,  Nhân  viên  xã  hội  của  bạn  sẽ  nói  chuyện  với  chúng  

tôi  cho  bạn  và  chúng  tôi  sẽ  giúp  bạn.

Nhân  viên  xã  hội  của  chính  quyền  địa  phương  là  những  người  hỗ  trợ  

bạn.

Hãy  tưởng  tượng  nhân  viên  xã  hội  của  bạn  như  một  người  bạn  của  

bạn,  bạn  có  thể  nói  chuyện  với  họ  về  bất  cứ  điều  gì.  Họ  sẽ  trả  lời  

bất  kỳ  câu  hỏi  nào  của  bạn  và  họ  sẽ  cập  nhật  cho  bạn  về  mọi  thứ  

đang  diễn  ra.

•  Gặp  cha  mẹ  nuôi  của  bạn  thường  xuyên  để  đảm  bảo  rằng  họ  đang  làm  tốt.  Họ  sẽ  giúp  đỡ  bố  mẹ  nuôi  của  bạn  nếu  họ  cần  giúp  đỡ.

•  Đưa  bạn  đến  thăm  nhà  nuôi  dưỡng  của  bạn  trước  khi  bạn  chuyển  

đến

•  Có  mặt  nếu  cần,  khi  bạn  gặp  cha  mẹ  nuôi  của  mình  lần  đầu  tiên

Một  số  công  việc  khác  mà  họ  có  là:

•  Thay  mặt  bạn  thực  hiện  một  thỏa  thuận  chính  thức,  được  gọi  là  'Thỏa  

thuận  Vị  trí  Nuôi  dưỡng'

•  Có  các  cuộc  họp  để  thảo  luận  về  cách  bạn  tiến  vào  vị  trí  của  mình.

Sau  đó,  họ  sẽ  đến  thăm  bạn  một  lần  nữa  ít  nhất  6  tuần  một  lần  

trong  năm  đầu  tiên.  Nó  có  thể  ít  thường  xuyên  hơn  sau  đó;  họ  sẽ  

nói  chuyện  với  bạn  về  điều  đó  vào  thời  điểm  đó.

SSW  Người  Bồi  dưỡng  sẽ:

•  Tham  dự  các  cuộc  họp  do  nhân  viên  xã  hội  chính  quyền  địa  phương  của  bạn  tổ  chức

•  Đưa  bạn  đến  nhà  nuôi  dưỡng  mới  khi  bạn

đi a  chi   email.

•  Tìm  ngôi  nhà  phù  hợp  với  bạn  và  nói  chuyện  với  bạn  về  điều  

đó.

•  Giúp  bạn  chuyển  đến  nhà  nuôi  dưỡng  của  bạn

•  Cho  bạn  biết  cách  khiếu  nại  nếu  bạn  cần.

•  Nói  chuyện  với  cha  mẹ  nuôi  của  chúng  tôi  về  trẻ  em  và  những  người  trẻ  có  thể  cần  sống  với  họ

Mỗi  trẻ  em  hoặc  thanh  niên  đi  nuôi  dưỡng  đều  có  một  nhân  viên  xã  hội  

(đây  là  luật).

Luật  quy  định  rằng  nhân  viên  xã  hội  của  bạn  đến  thăm  bạn  trong  vòng  

1  tuần  sau  khi  bạn  về  sống  với  cha  mẹ  nuôi  của  bạn.

Họ  sẽ  nói  chuyện  cho  bạn  trong  các  cuộc  họp.

•  Lập  kế  hoạch  cho  bạn  khi  bạn  sống  với  cha  mẹ  nuôi  của  mình

Tại  Foising  People,  chúng  tôi  sẽ  cố  gắng  tìm  người  phù  hợp  với  bạn,  nhưng  cha  mẹ  nuôi  của  bạn  sẽ  không  giống  như  Supernanny  và  

họ  sẽ  không  có  tất  cả  các  câu  trả  lời,  vì  vậy  họ  cũng  cần  được  hỗ  trợ.  Nhân  viên  xã  hội  Giám  sát  là  người  hỗ  trợ  họ  và  đảm  bảo  

rằng  họ  đang  làm  tốt  công  việc  chăm  sóc  bạn.

Nhân  viên  xã  hội  của  bạn  sẽ  đảm  bảo  rằng  bạn  ổn  và  được  chăm  sóc  

chu  đáo.

Nhân  viên  xã  hội  giám  sát  của  chúng  tôi  đôi  khi  sẽ  tự  nói  chuyện  với  bạn,  nhưng  điều  này  không  có  gì  phải  cảnh  giác  cả,  họ  muốn  biết  

bạn  có  vui  không.  Nếu  bạn  không  hài  lòng  hoặc  có  bất  kỳ  câu  hỏi  nào,  hãy  thành  thật  và  nói  điều  gì  đó,  họ  sẽ  giúp  giải  quyết  cho  bạn.

chuyển  đến

Bạn  có  thể  gọi  điện  hoặc  gửi  email  cho  nhân  viên  xã  hội  của  mình  bất  cứ  khi  

nào  bạn  cần.

Nhân  viên  xã  hội  của  bạn  sẽ  lập  kế  hoạch  với  bạn  về  việc  rời  khỏi  nhà  

nuôi  dưỡng  của  bạn,  cho  dù  bạn  sẽ  trở  về  nhà,  chuyển  đi  nơi  khác  hoặc  

rời  bỏ  sự  chăm  sóc  khi  bạn  đủ  lớn.

•  Thường  xuyên  đến  thăm  bạn  và  cung  cấp  cho  bạn  số  của  họ  và

Nhân  viên  xã  hội  giám  sát  (SSW)

Nhân  viên  xã  hội  chính  quyền  địa  phương



Hãy khỏe mạnh

Giữ sức khỏe thực sự quan trọng và chúng tôi muốn bạn bảo vệ 
sức khỏe của mình. Bạn có thể nói chuyện với bác sĩ, nha sĩ hoặc 
chuyên gia nhãn khoa bất cứ khi nào bạn cần.

Hàng năm, chúng tôi sẽ đảm bảo bạn đi kiểm tra y tế, điều này
sẽ đảm bảo rằng bạn khỏe mạnh.

Nếu bạn dưới 16 tuổi, cha mẹ bạn hoặc chính quyền địa phương 
cần phải cho phép chúng tôi để điều này xảy ra.

Khi từ 16 tuổi trở lên, bạn có thể chọn xem mình có muốn điều trị 
y tế hay không. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào về vấn đề này, 
chỉ cần nói chuyện với cha mẹ nuôi hoặc nhân viên xã hội của bạn, 
họ sẽ giúp bạn.

Chúng tôi không muốn điều gì tồi tệ xảy ra với bạn, đó là lý do tại 
sao chúng tôi muốn bạn đưa ra những lựa chọn tích cực cho bản 
thân.

Cho nên:

• Chúng tôi sẽ khuyến khích bạn có
trách nhiệm trong đời sống tình dục
của mình và đưa ra những lựa chọn
phù hợp

• Chúng tôi sẽ khuyến khích bạn bảo
vệ bản thân và những người khác, về
mặt tình cảm và thể chất

• Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội
tìm kiếm thông tin và lời khuyên về
việc lạm dụng ma túy, rượu và dung
môi nếu bạn cần. Chỉ cần cho chúng
tôi biết, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ
giúp.

Vệ sinh và Chăm sóc Cá nhân
Vệ sinh cá nhân là một phần quan trọng trong cuộc 
sống và cha mẹ nuôi của bạn sẽ muốn bạn trông nom
vệ sinh cá nhân của mình. Họ sẽ đảm bảo rằng bạn có
mọi thứ bạn cần (bàn chải đánh răng, kem đánh răng, 
dầu gội đầu, chất khử mùi).
Họ có thể cho phép bạn chọn những thứ này, chỉ cần 
cho họ biết khi bạn cần thêm.
Bạn có thể không thích một số loại thực phẩm hoặc 
có một chế độ ăn kiêng đặc biệt. Nếu bạn đi mua 
sắm với cha mẹ nuôi của mình, họ sẽ biết bạn nên
mua gì.
Họ có thể cho phép bạn chọn những thứ này, chỉ cần 
cho họ biết khi bạn cần thêm.
Bạn có thể không thích một số loại thực phẩm hoặc 
có một chế độ ăn kiêng đặc biệt. Nếu bạn đi mua 
sắm với cha mẹ nuôi của mình, họ sẽ biết bạn nên
mua gì.



Tình  dục  an  toàn  và  HIV /  AIDS

Tình  dục  cũng  có  thể  tạo  ra  cảm  xúc  mạnh  mẽ  về  thể  chất  và  cảm  xúc.  Bạn  có  thể  đã  nghe  rất  nhiều  câu  chuyện  nhưng  ở  đất  nước  này,  

hầu  hết  mọi  người  đều  đợi  cho  đến  khi  họ  cảm  thấy  thoải  mái  và  đủ  trưởng  thành  để  xử  lý  những  cảm  xúc  này  trước  khi  bắt  đầu  quan  

hệ  tình  dục.

Có  nhiều  cách  khác  nhau  mà  mọi  người  chọn  để  quan  hệ  tình  dục  trong  cuộc  sống  của  họ:

•  Một  số  người  chọn  quan  hệ  tình  dục  mà  không  có  một  mối  quan  hệ  ổn  định

•  Một  số  chọn  coi  tình  dục  là  một  phần  của  mối  quan  hệ  lâu  dài

•  Một  số  người  chọn  hoàn  toàn  không  quan  hệ  tình  dục

•  Một  số  người  nhận  thấy  trải  nghiệm  đầu  tiên  của  họ  không  như  họ  nghĩ

Dù  hoàn  cảnh  cá  nhân  của  bạn  là  gì,  hãy  đảm  bảo  rằng  bạn  có  những  lựa  chọn  đúng  đắn  và  tích  cực  và  phù  hợp  nhất  cho  mình.

•  Một  số  người  bị  thu  hút  bởi  các  thành  viên  cùng  giới  và  có  quan  hệ  tình  dục  với  họ

Ma  túy
Bạn  có  thể  đã  biết  rằng  ma  túy  rất  mạnh.  Có  nhiều  loại  khác  nhau,  một  số  là  bất  hợp  pháp  và  một  số  không.  Thuốc  hoặc  đơn  thuốc  hợp  

pháp  luôn  sẵn  sàng  trợ  giúp  bạn;  chỉ  cần  cẩn  thận  rằng  bạn  làm  theo  lời  khuyên  y  tế  và  đảm  bảo  cha  mẹ  nuôi  của  bạn  giữ  những  thứ  này  

cho  bạn.  Thuốc  bất  hợp  pháp  thay  đổi  cách  bạn  suy  nghĩ,  cảm  nhận  và  hành  động  và  không  có  gì  đảm  bảo  nó  sẽ  ảnh  hưởng  đến  cơ  thể  bạn  

như  thế  nào,  tất  cả  có  thể  phụ  thuộc  vào  cảm  giác  của  bạn  khi  dùng  chúng.

Mọi  người  nói  về  việc  nghiện  ma  túy  'cao',  nhưng  điều  này  không  có  nghĩa  là  nó  vui.  Ở  mức  'cao'  và  trải  qua  'mức  thấp'  có  thể  đáng  

sợ,  và  chúng  có  thể  ảnh  hưởng  đến  bạn  sau  đó,  làm  tổn  thương  não  và  tổn  thương  các  cơ  quan  của  bạn.

Nếu  bạn  muốn  biết  thêm  về  tác  dụng  của  thuốc,  chúng  tôi  hoàn  toàn  hiểu  rằng  bạn  có  thể  không  muốn  nói  chuyện  với  chúng  tôi  hoặc  cha  

mẹ  nuôi  của  bạn  về  điều  này,  vì  vậy  đây  là  một  trang  web  bạn  có  thể  xem:

FRANK
FRANK  là  cơ  quan  thuốc  quốc  gia  của  chính  phủ  dành  cho  giới  

trẻ.  Nó  có  đường  dây  tư  vấn  24  giờ  cho  những  người  trẻ  tuổi  và  

trang  web  có  rất  nhiều  thông  tin  về  tất  cả  các  loại  ma  túy.  Bạn  

có  thể  trò  chuyện  trực  tiếp  với  họ  trực  tuyến,  gọi  điện  cho  họ  

hoặc  gửi  email  cho  họ  và  họ  sẽ  ở  đó  để  giúp  bạn.

Trang  web:  http://www.taIktofrank.com/  Email:  

http://www.talktofrank.com/  liên  hệ

SĐT :  0300  123  6600
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Tình  dục  là  một  phần  lành  mạnh  và  bình  thường  của  cuộc  sống.  Mọi  người  thường  sử  dụng  tình  dục  như  

một  cách  để  chia  sẻ  cảm  xúc  của  họ  và  thể  hiện  sự  ấm  áp  và  dịu  dàng  dành  cho  nhau.



Bắt  nạt  xảy  ra  ở  khắp  mọi  nơi,  không  chỉ  trong  trường  học,  vì  vậy  có  rất  nhiều  người  trên  thế  giới  hiểu  cảm  giác  bị  bắt  nạt  là  như  thế  

nào  và  tại  Fo  Bồi  dưỡng  Mọi  người,  chúng  tôi  sẽ  giúp  bạn  nếu  bạn  từng  bị  bắt  nạt.

HIV  cũng  có  thể  lây  qua  máu  của  người  khác  khi  dùng  chung  kim  tiêm,  ống  tiêm  hoặc  dụng  cụ  tiêm  chích  khác.

Nếu  bạn  đang  bị  cha  mẹ  nuôi  hoặc  bất  kỳ  ai  chăm  sóc  bạn  bắt  nạt,  điều  quan  trọng  là  bạn  phải  báo  cho  nhân  viên  xã  hội  của  chính  

mình  hoặc  nhân  viên  xã  hội  giám  sát  Người  Bồi  dưỡng  của  bạn  để  được  giúp  đỡ  và  đảm  bảo  ngừng  bắt  nạt.

HIV  không  lây  qua  tiếp  xúc  hàng  ngày,  như  bắt  tay  hoặc  ôm.

•  Tuổi  cho  phép  quan  hệ  tình  dục  đối  với  cả  nam  và  nữ  là  16.  Đây  là

•  Bất  kỳ  ai  ở  'vị  trí  đáng  tin  cậy'  trên  18  tuổi,  được

Có  nhiều  cách  bạn  có  thể  tự  bảo  vệ  mình.  Nếu  bạn  muốn  nói  chuyện  với  ai  đó  về  bất  kỳ  bệnh  lây  nhiễm  hoặc  bệnh  lây  

truyền  qua  đường  tình  dục  hoặc  muốn  biết  thông  tin  về  các  biện  pháp  tránh  thai  và  tình  dục  an  toàn,  bạn  có  thể  nói  chuyện  

với  gia  đình,  cha  mẹ  nuôi,  nhân  viên  xã  hội,  y  tá  trường  học /  đại  học,  giáo  viên  hoặc  dịch  vụ  kế  hoạch  hóa  gia  đình  của  bạn.

bất  kể  đây  là  với  đàn  ông  hay  đàn  bà.  Vì  vậy,  chúng  tôi  khuyên  bạn  nên  đợi  

cho  đến  khi  bạn  đủ  16  tuổi.

phạm  tội  nếu  họ  có  quan  hệ  tình  dục  hoặc  tham  gia  vào  hoạt  động  tình  dục  với  

một  thanh  niên  16  hoặc  17  tuổi  mà  họ  đang  chăm  sóc.

Nếu  bạn  từ  16  tuổi  trở  lên,  bạn  không  nên  quan  hệ  tình  dục  với

người  nào  đó  dưới  16  tuổi  vì  điều  này  là  vi  phạm  pháp  luật.

Có  rất  nhiều  bệnh  nhiễm  trùng  khác  nhau  mà  bạn  có  thể  mắc  phải  hoặc  lây  qua  đường  tình  dục.  Có  một  số  cách  khá  đơn  giản  để  ngăn  

nó  xảy  ra.  Có  rất  nhiều  nơi  bạn  có  thể  nhận  được  lời  khuyên  về  cách  bảo  vệ  bản  thân,  thử  bác  sĩ  hóa  học,  bác  sĩ  phẫu  thuật,  

trường  học  hoặc  trường  cao  đẳng  tại  địa  phương  của  bạn  và  tất  nhiên,  bạn  luôn  có  thể  hỏi  nhóm  Nhân  viên  Bồi  dưỡng  của  mình.

•

Bạn  có  thể  đã  nghe  nói  về  HIV.  Khi  đã  xâm  nhập  vào  cơ  thể  bạn,  nhiễm  trùng  có  thể  phát  triển  theo  thời  gian  và  làm  hỏng  hệ  

thống  miễn  dịch  của  bạn,  dẫn  đến  AIDS.

HIV  có  thể  truyền  từ  người  này  sang  người  khác  qua  đường  tình  dục  nếu  bạn  không  sử  dụng  bao  cao  su.

Vì  vậy,  có  lẽ  bạn  đang  nghĩ,  tại  sao  tôi  phải  nói  với  ai  đó  nếu  tôi  bị  bắt  nạt,  bởi  vì  điều  đó  có  thể  khiến  mọi  thứ  trở  nên  

tồi  tệ  hơn,  nó  sẽ  khiến  tôi  trông  yếu  ớt  và  thậm  chí  là  một  mục  tiêu,  sau  đó  họ  sẽ  bắt  nạt  tôi  nhiều  hơn.
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Giữ  an  toàn
Bắt  nạt

Nhiễm  trùng

Bạn  có  biết  về  bệnh  lây  truyền  qua  đường  tình  dục  nào  không?

Luật  quy  định  giới  hạn  độ  tuổi  quan  hệ  tình  dục:



Internet  &  Di  động

An  toàn  điện  thoại

1515

www.fosteringpeople.

https://www.childline.orq.uk/

Hãy  truy  cập  trang  
web  Kidszone  để  xem  những  

video  giúp  bạn  an  toàn  
khi  sử  dụng  internet.

co.uk/kidszone

searchpage /?  query  =  buIlying

Mọi  thứ  đều  có  sẵn  trực  tuyến  và  hầu  
hết  dân  số  sử  dụng  điện  thoại  di  động  
hoặc  Internet  để  giữ  liên  lạc  với  bạn  
bè,  gia  đình  và  mọi  người  trên  khắp  thế  
giới.

Internet  là  nơi  tuyệt  vời  để  chia  sẻ  ảnh  và  câu  chuyện  với  bạn  bè  

của  bạn,  nhưng  hãy  đảm  bảo  rằng  bạn  biết  ai  nhìn  thấy  chúng.

Chia  sẻ  ảnh  hoặc  tin  nhắn  thân  mật  với  người  lạ  có  thể  dẫn  đến  

những  hành  vi  như  quấy  rối.

Phương  tiện  truyền  thông  xã  hội  đóng  một  vai  trò  to  lớn  trong  

xã  hội  ngày  nay,  và  bắt  nạt  xảy  ra  trên  WhatsApp,  Facebook,  

lnstagram,  Twitter  và  nhiều  người  khác.  Bạn  có  thể  nói  với  giáo  

viên,  cha  mẹ  nuôi,  nhân  viên  xã  hội  hoặc  bạn  bè  nếu  bạn  bị  bắt  
nạt.

Cha  mẹ  nuôi  có  thể  hiểu  rõ  về  bạn  và  sẽ  biết  có  điều  gì  đó  xảy  

ra,  ngay  cả  khi  họ  không  biết  chính  xác  đó  là  gì.

Người  lạ  có  thể  sử  dụng  internet  và  điện  thoại  để  lấy  thông  tin  

cá  nhân  của  bạn.  Nếu  những  người  sai  tìm  ra  thông  tin  này,  họ  có  

thể  làm  mọi  cách  với  nó.

Internet  là  một  công  cụ  tuyệt  vời,  nhưng  hãy  sử  dụng  nó  với  những  lý  do  đúng  đắn.

Bắt  nạt  có  thể  là  bất  cứ  điều  gì  từ  một  người  nào  đó  

trong  lớp  nói  những  điều  khủng  khiếp,  gọi  tên  bạn  hoặc  khiến  bạn  

cảm  thấy  bị  cô  lập.  Nó  thậm  chí  có  thể  là  bạn  bè  của  bạn  quay  

lưng  lại  với  bạn  và  bạo  lực.

Nếu  bạn  muốn  biết  bất  kỳ  thông  tin  nào  về  nạn  bắt  nạt,  Childline  

là  một  trang  web  tuyệt  vời  dành  cho  giới  trẻ,  bạn  có  thể  gọi  điện  

và  nhắn  tin  cho  họ  mọi  lúc,  mọi  nơi.

Những  người  bắt  nạt  người  khác  đang  đau  khổ  theo  cách  riêng  của  

họ,  và  họ  đối  phó  với  điều  đó  bằng  cách  khiến  người  khác  cảm  thấy  

tồi  tệ,  vì  vậy  họ  không  biết  phải  nghĩ  về  điều  gì  khiến  họ  khó  
chịu.

Họ  rất  tốt  cho  những  điều  đó,  nhưng  một  số  người  sử  dụng  điện  thoại  

và  internet  để  thực  hiện  hành  vi  phạm  tội.  Bạn  phải  cẩn  thận  với  

những  người  này.

Nếu  bạn  đang  bị  bắt  nạt,  chúng  tôi  hiểu  bạn  đang  cảm  thấy  

thế  nào.  Bạn  thức  dậy  vào  buổi  sáng  và  không  muốn  đến  trường  

hoặc  đại  học,  bạn  có  thể  cảm  thấy  như  không  có  ai  để  nói  chuyện  

và  không  ai  hiểu  được.

Bạn  có  thể  truy  cập  YouTube  và  xem  video  hoặc  truy  cập  

Instagram  để  xem  những  người  nổi  tiếng  đang  nói  gì  ở  bên  kia  thế  
giới.



Bảo  vệ  an  toàn /  bảo  vệ  trẻ  em

Giới  trẻ  và  Pháp  luật

khi  bạn  nói  về  vấn  đề  của  bạn.

Chúng  tôi  phải  biết  rằng  bạn  an  toàn,  điều  thực  sự  quan  trọng  đối  với  chúng  tôi  là  chúng  tôi  làm  mọi  thứ  có  thể  để  mang  lại  cho  bạn  

một  cuộc  sống  an  toàn  như  ở  nhà.

Báo  cảnh  sát

Tất  cả  mọi  người  tại  Bồi  dưỡng  Người  có  trách  nhiệm  đảm  bảo  rằng  bạn  an  toàn  và  không  bị  bất  kỳ  hình  thức  lạm  dụng  

nào.  Nếu  có  bất  kỳ  cáo  buộc  lạm  dụng  nào  được  đưa  ra,  thì  các  dịch  vụ  dành  cho  trẻ  em  phải  xem  xét  nó  một  cách  nghiêm  

túc  và  điều  tra,  đôi  khi  với  cảnh  sát.

Nếu  bạn  cần  thêm  hỗ  trợ,  bạn  có  thể  xem  xét  các  nhóm  hỗ  trợ.

Điều  này  cũng  tương  tự  đối  với  con  nuôi.  Điều  quan  trọng  

là  bạn  phải  đến  trường  phù  hợp  với  bạn  và  bạn  được  đối  xử  công  

bằng.

Nếu  bạn  đang  bị  lạm  dụng  bởi  bất  kỳ  ai,  theo  bất  kỳ  cách  nào,  bạn  phải  nói  chuyện  với  người  lớn  mà  bạn  tin  tưởng  (cha  mẹ  

nuôi,  nhân  viên  xã  hội  hoặc  giáo  viên  của  bạn).

•

và  nếu  bạn  có  bất  kỳ  lo  lắng  nào,  hãy  nói  chuyện  với  chúng  

tôi,  luôn  có  người  lắng  nghe.

Họ  sẽ  luôn  coi  trọng  bạn  và  lắng  nghe  bạn.  Hít  thở  sâu  và  dành  thời  gian  để  nói  về  những  gì  bạn  đang  trải  qua.

•

Hầu  hết  những  người  trẻ  tuổi  đi  học  toàn  thời  gian,  điều  này  có  nghĩa  là  

từ  thứ  Hai  đến  thứ  Sáu.

Người  lớn  mà  bạn  tin  tưởng  mà  bạn  đã  nói  sau  đó  sẽ  có  thể  làm  điều  gì  đó  về  điều  đó.  Cả  hai  bạn  sẽ  phải  đồng  ý  về  những  

gì  bạn  sẽ  làm  tiếp  theo,  nhưng  bạn  phải  biết  rằng  để  hành  vi  lạm  dụng  chấm  dứt,  họ  có  thể  sẽ  phải  nói  với  người  khác  về  

hành  vi  lạm  dụng,  để  đảm  bảo  bạn  được  an  toàn  và  được  bảo  vệ.

Đây  là  trang  web  bạn  có  thể  sử  dụng  để  gọi  cho  ai  đó  và  nhận  lời  khuyên.

Tuy  nhiên,  đôi  khi  con  nuôi  có  thể  không  đi  học  vì  những  lý  
do  nhất  định.

https://www.victimsupport.org.uk/

Chúng  tôi  sẽ  cố  gắng  giữ  bạn  ở  lại  ngôi  trường  mà  bạn  đã  

theo  học  khi  bạn  chuyển  đến  sống  với  gia  đình  nuôi  của  mình.  

Tuy  nhiên,  đôi  khi  điều  này  không  xảy  ra,  vì  có  thể  bạn  đã  di  

chuyển  quá  xa.  Tất  cả  chúng  tôi  đều  hiểu  khó  khăn  như  thế  nào  

để  bắt  đầu  một  ngôi  trường  mới  và  kết  bạn  mới,  vì  vậy  chúng  tôi  

sẽ  cố  gắng  tìm  một  ngôi  trường  phù  hợp  với  bạn.  Chúng  tôi  muốn  

biết  bạn  cảm  thấy  thế  nào  về  trường  học  của  mình,

Đừng  im  lặng  hoặc  trốn  tránh  nếu  bạn  là  nạn  nhân  của  tội  phạm.

Nếu  bạn  bị  thương  hoặc  bị  thương  (dù  sao  -  về  thể  chất,  tình  cảm,  tình  dục)  do  phạm  tội,  bạn  có  thể  được  hưởng  bồi  

thường  từ  Hội  đồng  Bồi  thường  Thương  tật  Hình  sự.

Nếu  bạn  bị  loại,  cha  mẹ  nuôi  của  bạn  có  thể  cố  gắng  cho  bạn  

trở  lại  trường  học  hoặc  chuyển  bạn  đến  một  trường  khác  mà  

bạn  chọn.  Chúng  tôi  không  đưa  ra  lựa  chọn  này  cho  bạn,  bạn  

và  nhóm  của  bạn  sẽ  thảo  luận  về  nó  và  chọn  những  gì  tốt  nhất  

cho  bạn.

•  Bạn  có  thể  nói  chuyện  với  cha  mẹ  nuôi  của  mình,  đôi  khi  điều  đó  sẽ  hữu  ích  khi  bạn  không  có  quan  hệ  họ  hàng  với  ai  đó

Bạn  có  thể  tìm  thêm  thông  tin  về  điều  này  từ  cảnh  sát  và  các  dịch  vụ  dành  cho  trẻ  em.  Bạn  có  thể  cần  hỗ  trợ  pháp  lý  và  

tư  vấn  nếu  bạn  quyết  định  nộp  đơn.
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Tất  cả  trẻ  em  từ  4  đến  18  tuổi  phải  được  

giáo  dục.

Giáo  dục



Tôn  giáo,  chủng  tộc  
và  văn  hóa

Trẻ  em  khuyết  tật  &

giới  trẻ

Cha  mẹ  nuôi  của  bạn  sẽ  tôn  trọng  
niềm  tin  tôn  giáo  hoặc  tâm  linh  của  bạn.
Họ  sẽ  đảm  bảo  rằng  bạn  có  cơ  hội  
tiếp  tục  bất  kỳ  công  việc  tôn  giáo  
hoặc  văn  hóa  nào  bạn  làm  trong  khi  
họ  đang  chăm  sóc  bạn.

Bị  tàn  tật  không  nên  ngăn  
cản  bạn  tận  hưởng  cuộc  sống.  
Bạn  sẽ  được  trao  những  cơ  
hội  như  nhau,  chẳng  hạn  như  
tham  gia  các  môn  thể  thao,  
đi  du  lịch  đến  những  nơi  
khác  nhau  và  vào  các  tòa  
nhà  mà  không  gặp  vấn  đề  gì.
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Hãy  luôn  nhớ  rằng,  cách  bạn  muốn  giải  

quyết  mọi  việc  là  do  bạn  lựa  chọn,  vì  

vậy  hãy  luôn  nói  cho  mọi  người  biết  bạn  
muốn  làm  gì.

Dù  bạn  thuộc  chủng  tộc,  tôn  giáo  hay  văn  hóa  nào,  cha  

mẹ  nuôi  của  bạn  sẽ  đảm  bảo  đáp  ứng  nhu  cầu  của  bạn.  

Điều  quan  trọng  là  bạn  có  thể  giữ  bất  kỳ  truyền  thống  

hoặc  nghi  lễ  nào.  Tất  cả  cha  mẹ  nuôi  của  chúng  tôi  

đều  được  đào  tạo  về  tôn  giáo  và  văn  hóa  để  bạn  có  thể  

cảm  thấy  thoải  mái  khi  nói  với  họ  về  nhu  cầu  của  bạn  và  

những  gì  bạn  phải  làm.

Nếu  bạn  đang  bị  bắt  nạt,  đừng  im  lặng,  

bạn  phải  nói  với  cha  mẹ  nuôi  hoặc  nhân  

viên  xã  hội  để  được

Cứu  giúp.  Có  rất  nhiều  nhóm  hỗ  trợ  mà  

bạn  có  thể  nói  chuyện.

Chúng  tôi  dạy  cho  các  bậc  cha  mẹ  nuôi  về  sự  phân  

biệt  chủng  tộc  và  định  kiến  mà  trẻ  em  và  những  người  

trẻ  tuổi  có  thể  phải  đối  mặt  trong  cuộc  sống  của  họ,  

đồng  thời  họ  có  thể  giúp  bạn  đối  phó  với  bất  kỳ  vấn  đề  

nào  xảy  ra.  Nếu  cha  mẹ  nuôi  bạn  không  có  cùng  niềm  tin  

với  bạn,  họ  sẽ  không  bắt  bạn  tham  gia  vào  bất  cứ  điều  

gì  nếu  bạn  không  muốn.

Họ  sẽ  không  bao  giờ  phân  biệt  đối  xử  với  bạn.

Nếu  bản  thân  bạn  không  bị  khuyết  

tật,  hãy  luôn  nhớ  rằng  những  người  

khuyết  tật  có  thể  bị  tổn  thương  khi  

bị  đối  xử  bất  công.  Đảm  bảo  rằng  bạn  đối  

xử  với  người  khuyết  tật  bằng  sự  tôn  

trọng  và  tử  tế,  giống  như  những  người  

khác.



Bồi  dưỡng  gì?

Khi  bạn  chuyển  đến

Nhân  viên  xã  hội  của  chính  quyền  

địa  phương  sẽ  cung  cấp  cho  bạn  những  gì:

Những  gì  bạn  sẽ  được  cung  cấp:

Nhân  viên  xã  hội  của  

bạn  nên  làm  tất  cả  
những  điều  này.  Nếu  
không,  hãy  nói  với  họ  
hoặc  nói  chuyện  với  cha  
mẹ  nuôi  của  bạn  về  điều  đó.

Nuôi  dưỡng  là  khi  một  gia  đình  chăm  sóc  trẻ  em  hoặc  thanh  niên  khi  họ  không  thể  sống  với  gia  đình  ruột  của  mình.

cũng  cho  bạn  biết  người  quản  lý  của  họ  là  ai  để  bạn  có  thể

sau  khi  cha  mẹ  nuôi  dưỡng

Bạn  sẽ  sống  trong  nhà  của  cha  mẹ  nuôi  và  họ  sẽ  cung  cấp  cho  bạn  mọi  thứ  bạn  cần.  Đó  là  một  trải  nghiệm  khá  đáng  lo  ngại  vì  bạn  

chưa  biết  họ,  nhưng  chúng  tôi  biết  bạn  sẽ  an  toàn  trong  sự  chăm  sóc  của  họ.

liên  hệ  với  chúng.

Cảm  giác  hồi  hộp,  lo  lắng  hoặc  thậm  chí  sợ  hãi  là  điều  rất  bình  thường  nếu  đã  đến  lúc  chuyển  đến  nhà  nuôi  dưỡng  của  bạn.  Cần  có  thời  

gian  để  làm  quen  với  mọi  người,  vì  vậy  chúng  tôi  biết  bạn  đang  chuyển  đến  ở  với  người  lạ.  Chúng  tôi  hiểu  nếu  bạn  cảm  thấy  buồn  khi  phải  

rời  xa  gia  đình  riêng  của  mình  hoặc  gia  đình  nuôi  trước  đây.

•  Tên  nhân  viên  xã  hội  của  bạn

(Chúng  tôi  đã  kiểm  tra  rất  nhiều)

•  Thỏa  thuận  bố  trí  con  nuôi  của  bạn  (nhà  nuôi  dưỡng

•  Ngày  đánh  giá  vị  trí  nuôi  dưỡng  đầu  tiên  của  bạn

Cha  mẹ  nuôi  mới  của  bạn  biết  điều  này  và  họ  sẽ  giúp  bạn  ổn  định  cuộc  sống.

quy  tắc,  số  tiền  bạn  sẽ  nhận  được,  quần  áo,  v.v.)

(điều  này  sẽ  xảy  ra  trong  vòng  28  ngày  kể  từ  khi  bạn

Có  cha  mẹ  nuôi  ở  khắp  nơi  trên  thế  giới.

Cha  mẹ  nuôi  của  bạn  sẽ  không  mong  đợi  bạn  ổn  định  ngay  lập  tức,  điều  đó  không  công  bằng  với  bất  kỳ  ai.  Nếu  bạn  nghĩ  ra  cách  có  thể  giúp  

bạn  cảm  thấy  tốt  hơn  khi  chuyển  đến,  bạn  có  thể  nói  với  nhân  viên  xã  hội  hoặc  gia  đình  nuôi  của  mình  và  họ  sẽ  giúp  đỡ  nếu  có  thể.

•  Đến  lúc  nói  chuyện.  Nếu  bạn  cần  một  người  xả  hơi  và  một  ai  đó

lần  đầu  tiên  chuyển  đến)

Cha  mẹ  nuôi  của  bạn  sẽ  kể  cho  bạn  nghe  về  họ,  và  bạn  thậm  chí  có  thể  có  những  điểm  chung  với  họ.  Nếu  bạn  muốn,  bạn  cũng  có  thể  cho  họ  

biết  những  điều  về  bạn.

để  nói  chuyện  với  ai  không  phải  là  thành  viên  của  gia  đình  nuôi  của  bạn,  chỉ

•  Rất  nhiều  lời  khuyên

Họ  đều  có  nhà  và  lối  sống  khác  nhau.  Đôi  khi  họ  đã  có  con  hoặc  những  người  trẻ  sống  với  họ,  đôi  khi  là  con  ruột  của  họ,  đôi  khi  là  con  

nuôi  của  người  khác.

để  trò  chuyện  hoặc  nói  về  điều  gì  đó  cá  nhân,

bạn  có  thể  nói  chuyện  với  nhân  viên  xã  hội  chính  quyền  địa  phương  của  bạn.

•  Tên,  địa  chỉ  và  số  điện  thoại  của  họ.  Họ  sẽ

•  Thông  tin  về  lý  do  bạn  bị  dòm  ngó
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Vì  vậy,  bạn  có  thể  đã  được  chăm  sóc  trước  đây,  hoặc  đây  có  thể  là  lần  đầu  tiên  của  
bạn  nhưng  chúng  tôi  muốn  bạn  nắm  rõ  mọi  thứ.

Vị  
trí  của  bạn



Chúng  tôi  sẽ  làm  việc  với  chính  quyền  địa  phương  

và  bất  kỳ  cơ  quan  nào  khác  có  liên  quan  đến  việc  

chăm  sóc  bạn  để  đảm  bảo  rằng  bạn  không  cảm  thấy  

bị  bỏ  rơi  hoặc  rằng  chúng  tôi  sẽ  đưa  ra  quyết  

định  mà  không  có  bạn.

Chúng  tôi  muốn  bạn  tham  gia  các  cuộc  họp  này,  vì  vậy  chúng  tôi  

biết  bạn  đang  cảm  thấy  thế  nào.

Bạn  có  quyền  xem  hầu  hết  thông  tin  chúng  tôi  có  về  bạn  và  chính  

quyền  địa  phương  phải  đảm  bảo  rằng  họ  cung  cấp  cho  bạn  thông  tin  

về  hoàn  cảnh  của  bạn  mà  bạn  dễ  hiểu.

Bởi  vì  bạn  đang  trải  qua  dịch  vụ  chăm  sóc,  sẽ  có  các  cuộc  họp  diễn  ra  để  chúng  tôi  có  thể  đưa  ra  quyết  định  về  việc  chăm  sóc  bạn,  tình  

trạng  của  bạn  và  gia  đình  sinh  của  bạn.  Có  rất  nhiều  cuộc  họp  bao  gồm:

Bạn  có  thể  muốn  viết  nó  ra  hoặc  quay  video  nó  cho  chúng  tôi.

Nếu  bạn  muốn  tham  dự  cuộc  họp,  nhân  viên  xã  hội  của  bạn  và  nhân  

viên  xã  hội  giám  sát  từ  Người  Bồi  dưỡng  sẽ  hỗ  trợ  bạn  trong  suốt  

cuộc  họp.

Lần  đánh  giá  thứ  ba  sẽ  được  tổ  chức  sau  6  tháng  và  mọi  cuộc  đánh  

giá  tiếp  theo  sẽ  được  tổ  chức  6  tháng  một  lần.

Nếu  bạn  lo  lắng  về  việc  nói  trước  mọi  người  thì  bạn  có  thể  mang  

theo  ai  đó  để  hỗ  trợ.  Nếu  bạn  không  muốn  tham  dự  nhân  viên  xã  hội  

của  mình  và  SSE  sẽ  nói  về  cách  bạn  có  thể  đảm  bảo  rằng  quan  điểm  

của  bạn  được  công  bố  tại  cuộc  họp.

Điều  thực  sự  quan  trọng  là  bạn  phải  có  cơ  hội  tham  gia  vào  các  

cuộc  họp  đánh  giá  này.

Chúng  tôi  rất  muốn  bạn  tham  gia  vào  các  cuộc  họp  của  chúng  tôi  về  bạn,  vì  vậy  bạn  có  thể  cho  chúng  tôi  biết  cảm  giác  của  bạn,  những  gì  bạn  

cần  và  những  gì  bạn  mong  muốn.  Nó  phụ  thuộc  vào  loại  cuộc  họp,  vào  mức  độ  bạn  sẽ  tham  gia,  nhưng  chúng  tôi  sẽ  luôn  cho  bạn  biết  trước  khi  

bạn  tham  gia.  Ngay  cả  khi  bạn  không  tham  gia  cuộc  họp,  bạn  luôn  có  thể  viết  ra  hoặc  nói  với  ai  đó  những  gì  bạn  muốn  mọi  người  trong  cuộc  họp  

biết.

Đánh  giá  đầu  tiên  của  bạn  được  tổ  chức  trong  vòng  20  ngày  kể  từ  

khi  bạn  chuyển  đến  ở  cùng  với  cha  mẹ  nuôi  của  bạn.  3  tháng  tiếp  theo.

Khi  bạn  được  sắp  xếp  với  một  gia  đình  nuôi,  bạn  sẽ  có  các  

cuộc  họp  thường  xuyên  với  cha  mẹ  nuôi  và  các  dịch  vụ  của  trẻ  em  

để  đảm  bảo  rằng  mọi  thứ  vẫn  diễn  ra  tốt  đẹp  và  để  xem  có  điều  gì  

cần  thay  đổi  để  làm  cho  nó  tốt  hơn.

2323

•  Kiểm  tra  mọi  thứ  đang  diễn  ra  như  thế  nào

•  Sắp  xếp  tất  cả  các  chi  tiết

•  Lên  kế  hoạch

Khi  bạn  chuyển  đến



Có  thể  có  những  lúc  nhân  viên  xã  hội  hoặc  cha  mẹ  nuôi  của  

bạn  quyết  định  rằng  có  ai  đó  trong  đời  bạn  mà  bạn  không  nên  nói  

chuyện  cùng,  bởi  vì  họ  có  thể  gây  tổn  hại  cho  bạn.  Nhân  viên  xã  

hội  của  bạn  sẽ  giải  thích  lý  do  cho  điều  này  và  nói  chuyện  với  

bạn  và  cha  mẹ  nuôi  của  bạn  về  cách  giữ  an  toàn.

Bạn  có  thể  muốn  ở  nhà  một  người  bạn,  nhưng  bạn  cần  cho  nhân  

viên  xã  hội  hoặc  cha  mẹ  nuôi  của  bạn  biết  và  họ  có  thể  đồng  ý  

về  cách  điều  này  có  thể  xảy  ra.

Nhân  viên  xã  hội  và  cha  mẹ  nuôi  của  bạn  phải  luôn  đối  xử  tử  tế  

và  tôn  trọng  với  gia  đình  và  bạn  bè  của  bạn.  Nếu  gia  đình  hoặc  bạn  

bè  của  bạn  đến  thăm  bạn  thì  sẽ  có  những  quy  tắc  để  họ  tuân  theo,  vì  

họ  đang  ở  nhà  cha  mẹ  nuôi  của  bạn.

Họ  có  thể  sẽ  muốn  gọi  nhanh  cho  gia  đình  bạn  bè  của  bạn  để  

đảm  bảo  rằng  họ  ổn  với  họ  và  rằng  bạn  an  toàn.  Thỏa  thuận  này  

sẽ  xảy  ra  ngay  sau  khi  bạn  bắt  đầu  bố  trí  nuôi  dưỡng  và  bạn  có  thể  

tìm  thấy  nó  được  viết  trong  'thỏa  thuận  bố  trí  nuôi  dưỡng'  của  bạn.

Đôi  khi,  một  lựa  chọn  tốt  cho  sự  an  toàn  của  bạn  là  nếu  bạn  có  các  

quy  tắc  về  liên  lạc,  chẳng  hạn  như  có  ai  đó  ở  đó  với  bạn  khi  bạn  

đến  thăm  ai  đó  hoặc  giám  sát  các  cuộc  gọi  điện  thoại  và  hoạt  động  

của  bạn  trên  mạng  xã  hội.  Điều  này  không  phải  vì  họ  không  tin  

tưởng  bạn,  họ  chỉ  có  trách  nhiệm  đảm  bảo  rằng  bạn  vẫn  ổn  và  an  toàn.

Điều  này  có  thể  là  thăm  họ,  nhắn  tin,  gọi  điện  hoặc  

gửi  thư  điện  tử.

Sau  khi  thỏa  thuận  về  người  bạn  có  thể  liên  lạc  được  thực  hiện,  bạn  

sẽ  có  thể  liên  hệ  với  gia  đình  và  bạn  bè  của  mình  theo  nhiều  cách  

khác  nhau.

Cha  mẹ  nuôi  của  bạn  sẽ  đối  xử  công  bằng  với  họ,  nhưng  họ  cũng  muốn  

được  đối  xử  công  bằng.

Gặp  lại  gia  đình  và  bạn  bè  của  bạn  có  thể  gợi  lên  những  kỷ  niệm  và  

cảm  xúc  cũ,  khiến  bạn  cảm  thấy  buồn  hoặc  thậm  chí  có  thể  tức  giận.  

Nếu  bạn  cần  hỗ  trợ,  dành  thời  gian  cho  chính  mình  hoặc  thậm  chí  ai  

đó  để  nói  chuyện,  hãy  cho  ai  đó  biết,  chúng  tôi  hiểu.

Nhân  viên  xã  hội  của  bạn  sẽ  nói  chuyện  với  ai  mà  bạn  có  thể  

liên  hệ  khi  bạn  đang  ở  trong  thời  gian  chăm  sóc  nuôi  dưỡng.  

Bạn  không  phải  liên  hệ  với  bất  kỳ  ai  nếu  bạn  không  muốn.  Nếu  

bạn  đang  liên  lạc  với  ai  đó  và  muốn  dừng  lại,  hãy  nói  với  nhân  

viên  xã  hội  của  bạn  và  họ  sẽ  giúp  đỡ.

Liên  hệ  với  
gia  đình  và  bạn  bè
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Bộ  phận  dịch  vụ  trẻ  em  hoặc  quỹ  tín  thác  phải  khuyến  khích  bạn  liên  
hệ  với  gia  đình  và  bạn  bè  của  bạn  trừ  khi  có  lý  do  thực  sự  chính  đáng  
để  không  làm  như  vậy,  vì  vậy  xin  đừng  nghĩ  rằng  ngay  sau  khi  bạn  đi  
chăm  sóc  nuôi  dưỡng,  bạn  không  thể  liên  lạc  với  bất  kỳ  ai. ,  bởi  vì  
bạn  có  thể.  Có  một  bộ  luật  được  áp  dụng  giải  thích  tất  cả  những  điều  này  
được  gọi  là  Đạo  luật  Trẻ  em  1989  và  nhân  viên  xã  hội  của  chính  bạn  hoặc  
nhân  viên  xã  hội  Người  được  hỗ  trợ  của  chúng  tôi  có  thể  giải  thích  cho  bạn.



Quyền  riêng  tư  của  bạn

Lời  hứa  của  sao  biển

Họ  hứa  sẽ  tạo  ra  sự  khác  biệt  cho  bạn  và  làm  cho  trải  nghiệm  chăm  sóc  nuôi  dưỡng  của  bạn  trở  nên  tích  cực  

nhất  có  thể.

Tất  cả  các  bậc  cha  mẹ  nuôi  của  chúng  tôi  thực  hiện  một  lời  hứa  sao  biển  cho  mỗi  đứa  trẻ  mà  họ  chăm  sóc.

Bạn  vẫn  được  phép  quyền  riêng  tư  của  mình  khi  bạn  đi  

chăm  sóc  nuôi  dưỡng  và  được  phép  có  những  điều  riêng  tư.
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•  Thúc  đẩy  sự  tham  gia  của  bạn  với  Bồi  dưỡng  mọi  người  bằng  cách  đề  cử  bạn  cho  các  chương  trình  giải  thưởng  và  cuộc  thi  với  tư  cách  là

có  thể  tốn  tiền,  vì  vậy  bạn  có  thể  phải  giới  hạn  nó  ở  một  số

khoảng  thời  gian).

cũng  như  tham  dự  các  sự  kiện  của  đại  lý

•  Làm  tất  cả  những  gì  họ  có  thể  để  khuyến  khích,  hỗ  trợ  và  cho  phép  bạn:

•  Một  nơi  an  toàn  để  bạn  lưu  những  thứ  cá  nhân  của  mình

•  Hoàn  thành  các  biểu  mẫu  'Hãy  nói'  và  'Được  lắng  nghe'  của  bạn  và  hiển  thị  cho  bạn  tất  cả  các  tài  nguyên  có  sẵn  trên  Kidszone.

•  Nói  chuyện  với  nhân  viên  xã  hội  và  cha  mẹ  nuôi  của  bạn.  Họ  sẽ  nói

•  Tham  gia  và  đóng  góp  vào  các  kế  hoạch  chăm  sóc  và  đánh  giá  chăm  sóc  của  riêng  bạn

bạn  rằng  nơi  an  toàn  của  bạn  sẽ  không  được  tìm  kiếm  trừ  khi  có

•  Tham  gia  các  hoạt  động  và  sự  kiện  tham  gia  trong  chương  trình  Bồi  dưỡng  Con  người.

lý  do  rất  nghiêm  trọng.  Bạn  sẽ  được  cho  biết  lý  do  tại  sao  nếu  điều  này  cần  phải  xảy  ra.

•  Lắng  nghe  bạn

•  Quyền  được  giữ  bí  mật  thông  tin  cá  nhân  của  bạn

•  Cam  kết  chăm  sóc,  bảo  vệ,  nuôi  dưỡng  và  trao  quyền  cho  bạn

•  Khả  năng  thực  hiện  các  cuộc  gọi  điện  thoại  cá  nhân  một  cách  riêng  tư  (những

•  Hành  động  để  cải  thiện  trải  nghiệm  và  kết  quả  của  bạn  khi  được  chúng  tôi  chăm  sóc

Khi  chuyển  đến,  bạn  sẽ  có:

Cha  mẹ  nuôi  của  bạn  hứa  sẽ:



Điều  quan  trọng  cần  biết  là  mọi  người  phải  tuân  theo  các  quy  tắc  để  

sống  với  nhau  công  bằng  và  thoải  mái.

Cha  mẹ  nuôi  của  bạn  phải  đảm  bảo  rằng  họ  thay  thế  bất  cứ  thứ  gì  bạn  đã  phát  triển  ra  hoặc  bất  cứ  thứ  gì  bị  hư  hỏng.  Họ  sẽ  mua  

cái  này  bằng  số  tiền  mà  chúng  tôi  trả  cho  họ.

trừ  khi  bạn  cần  chúng  vì  lý  do  y  tế

Nếu  bạn  vi  phạm  các  quy  tắc  mà  bạn  đã  đồng  ý,  thì  bạn  phải  mong  

đợi  một  hậu  quả  cho  những  gì  bạn  đã  làm.  Một  ví  dụ  là,  có  cơ  sở  

cho  việc  đến  muộn.

Khi  bạn  nói  chuyện  với  cha  mẹ  nuôi  và  các  dịch  vụ  dành  cho  trẻ  em  về  túi  tiền  của  bạn,  họ  phải  nói  rõ  cho  bạn  biết  bạn  dự  kiến  sẽ  

mua  gì  bằng  tiền  túi  của  mình.  Làm  rõ  điều  này  sẽ  giúp  bạn  dễ  hiểu  hơn  rất  nhiều  sau  này  trong  thời  gian  lưu  trú.

•  Họ  không  được  coi  thường  tôn  giáo  của  bạn,

Tiếp  tục  nói  về  các  quy  tắc  với  cha  mẹ  nuôi  của  bạn  khi  bạn  sống  

với  họ.

Khi  bạn  chuyển  đến  sống  với  bố  mẹ  gia  đình,  bạn  có  thể  không  có  quần  áo  và  giày  dép  phù  hợp.  Các  dịch  vụ  dành  cho  trẻ  em  có  

thể  nhận  được  một  số  tiền  để  mua  quần  áo  mà  bạn  cần,  thay  vì  cha  mẹ  nuôi  của  bạn  tiêu  tiền  của  họ  vào  nó.  Bạn  có  thể  nhận  được  số  

tiền  này  nếu  bạn  phải  thay  đổi  trường  học  hoặc  nhận  một  bộ  đồng  phục  hoàn  toàn  mới.

chủng  tộc,  văn  hóa,  tình  dục,  khuyết  tật  hoặc  giới  tính

Nếu  bạn  không  được  gặp  gia  đình  nhiều  khi  bạn  đang  sống  trong  cơ  sở  chăm  sóc  nuôi  dưỡng,  thì  điều  quan  trọng  là  bạn  phải  tiếp  

cận  với  một  người  bên  ngoài  gia  đình  nuôi  và  các  dịch  vụ  dành  cho  trẻ  em.  Đây  là  nơi  Khách  truy  cập  độc  lập  của  bạn  đến,  người  không  

có  mối  liên  hệ  nào  với  những  người  đang  chăm  sóc  bạn.  Bạn  có  thể  nói  chuyện  với  họ  về  bất  cứ  điều  gì  bạn  cần  và  họ  có  thể  giúp  bạn  nếu  

bạn  cần  bất  kỳ  sự  trợ  giúp  nào.  Nếu  bạn  muốn  một  khách  truy  cập  độc  lập,  chỉ  cần  hỏi  nhân  viên  xã  hội  của  bạn.

Kỷ  luật  trong  các  nhà  nuôi  dưỡng  được  kiểm  soát.  Cha  mẹ  nuôi  của  

bạn  không  được  phép  trừng  phạt  bạn  theo  những  cách  sau:

•  Họ  không  thể  ngăn  bạn  đến  thăm  gia  đình  vì  việc  bạn  đã  làm

•  Họ  chỉ  có  thể  giữ  bạn  tránh  xa  những  đứa  trẻ  khác

•  Họ  không  thể  ngăn  gia  đình  bạn  đến  thăm  bạn,

trong  một  thời  gian  ngắn,  để  cho  phép  bạn  bình  tĩnh  lại,  nhưng

trừ  khi  có  một  lý  do  chính  đáng  cho  nó

Bạn  sẽ  nhận  được  tiền  tiêu  vặt  và  cha  mẹ  nuôi  của  bạn  sẽ  được  trả  tiền  để  giúp  chăm  sóc  bạn.  Bạn  có  thể  dùng  tiền  của  mình  để  

mua  quần  áo  và  giày  dép.  Cha  mẹ  nuôi  của  bạn  phải  đảm  bảo  bạn  có  đủ  giày  và  quần  áo  (đồng  phục  học  sinh  của  bạn  cũng  vậy).

họ  không  thể  ngăn  bạn  nhìn  thấy  họ  hoàn  toàn

•  Họ  không  thể  dừng  lại  hoặc  cho  bạn  ít  tiền  tiêu  vặt  hơn.

Nếu  có  trẻ  em  hoặc  thanh  niên  khác  sống  ở  đó,  họ  sẽ  tuân  theo  các  quy  tắc  tương  tự.  Nếu  bạn  cảm  thấy  các  quy  tắc  không  công  bằng,  

bạn  có  thể  nói  về  điều  này  và  thách  thức  cha  mẹ  nuôi  của  mình,  nhưng  theo  một  cách  hợp  lý.

•  Đập  hoặc  đánh  bạn

Bạn  không  cần  phải  chịu  bất  kỳ  hình  phạt  nào  từ  gia  

đình  nuôi  của  mình.  Nếu  bạn  không  hài  lòng  về  cách  bạn  bị  đối  xử,  

bạn  PHẢI  nói  với  nhân  viên  xã  hội  của  bạn.

•  Họ  không  thể  kiểm  soát  bạn  bằng  cách  cho  bạn  uống  thuốc,

Nếu  bạn  cảm  thấy  rằng  các  quy  tắc  là  sai  và  bạn  rất  không  hài  lòng,  bạn  có  thể  nói  chuyện  với  nhân  viên  xã  hội  của  mình  hoặc  khiếu  

nại.
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Khách  truy  cập  độc  lập

Tiền  tiêu  vặt  và  phụ  cấp  quần  áoCác  quy  tắc  khác  nhau  trong  nhà  của  mọi  người.  Gia  đình  nuôi  của  bạn  có  thể  có  những  quy  

tắc  mà  họ  sẽ  nói  với  bạn  khi  bạn  chuyển  đến  sống  cùng  họ.

Quy  tắc  &

Kỳ  vọng



Staying  Put  dành  cho  một  người  trẻ  tuổi  'đủ  điều  kiện'  -  đó  là  người  đã  dành  13  tuần  trở  lên  

được  chăm  sóc  kể  từ  khi  14  tuổi  và  vẫn  được  chăm  sóc  (được  chăm  sóc)  khi  họ  bước  sang  tuổi  18.  

Họ  phải  sống  cùng  người  nhận  nuôi  đã  được  chính  quyền  địa  phương  hoặc  cơ  quan  nhận  nuôi  dưỡng  

đồng  ý.

Staying  Put  có  phù  hợp  với  bạn  và  cha  mẹ  nuôi  của  bạn  không?

Vì  vậy,  khi  đến  lúc  phải  rời  bỏ  sự  chăm  sóc,  bạn  có  thể  sẽ  vui  mừng  vì  có  được  sự  độc  lập  

và  tự  do  của  riêng  mình,  hoặc  bạn  có  thể  buồn  khi  rời  xa  cha  mẹ  nuôi  của  mình,  hoặc  thậm  

chí  lo  lắng  về  điều  gì  sẽ  xảy  ra  tiếp  theo.
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Định  nghĩa  pháp  lý  của  việc  lưu  trú:

Ở  Yên

Điều  rất  quan  trọng  là  nhân  viên  của  bạn  phải  thảo  luận  về  

những  lợi  ích  của  việc  lưu  trú  cũng  như  những  thay  đổi  mà  nó  

sẽ  mang  lại  giữa  bạn  và  cha  mẹ  nuôi  của  bạn.

Khi  bạn  đủ  16  tuổi,  nhân  viên  xã  hội  của  bạn  sẽ  thực  hiện  
đánh  giá  nhu  cầu.

Staying  Put  là  nơi  người  nghỉ  việc  tiếp  tục  sống  với  cha  mẹ  

nuôi  của  họ  sau  sinh  nhật  thứ  18  của  họ.

Điều  này  sẽ  xem  xét  tất  cả  các  nhu  cầu  của  bạn  khi  bạn  bắt  đầu  

dự  định  rời  khỏi  dịch  vụ  chăm  sóc.  Đánh  giá  nhu  cầu  sẽ  giúp  

nhân  viên  của  bạn  và  bạn  hiểu  những  gì  cần  được  đưa  vào  kế  hoạch  

lộ  trình  của  bạn.

Trong  những  năm  qua,  những  người  trẻ  thường  ở  với  cha  mẹ  nuôi  

của  họ  khi  họ  18  tuổi  nhưng  luật  đã  thay  đổi  vào  tháng  5  năm  

2014  để  chính  quyền  địa  phương  của  bạn  phải  hỗ  trợ  sự  sắp  xếp  

này  nếu  bạn  và  cha  mẹ  bạn  muốn  nó  xảy  ra  và  nó  có  lợi  cho  bạn.

Là  một  phần  của  đánh  giá,  họ  phải  xem  xét  việc  Ở  lại  Đặt  

mua  có  phải  là  một  khả  năng  hay  không  và  phải  thảo  luận  về  điều  đó  

với  bạn  và  cha  mẹ  nuôi  của  bạn.

Đây  là  một  tin  tuyệt  vời,  vì  bạn  có  thể  tiếp  tục  sống  với  

những  người  bạn  biết  và  những  người  đã  ủng  hộ  bạn  khi  bạn  

trưởng  thành.

Ở  lại  Put  phải  được  thảo  luận  trong  lần  đánh  giá  đầu  tiên  sau  sinh  

nhật  thứ  16  của  bạn  và  những  gì  được  quyết  định  nên  được  ghi  vào  

kế  hoạch  lộ  trình  của  bạn.

Có  nghĩa  là  nhiều  người  trẻ  không  rời  khỏi  nhà  nuôi  dưỡng  của  

họ  cho  đến  khi  họ  21  tuổi  trở  lên!

Việc  sắp  xếp  ở  lại  Put  cần  có  sự  đồng  ý  của  cha  mẹ  nuôi  và  người  

trẻ  nếu  họ  đi  làm.

Nhân  viên  của  bạn  cũng  phải  thảo  luận  về  các  lựa  chọn  thay  thế

Nó  có  thể  giúp  bạn  tham  gia  hoặc  tiếp  tục  với  giáo  

dục  và  đào  tạo  hoặc  cho  bạn  thời  gian  để  giải  quyết  các  vấn  

đề  bạn  phải  đối  mặt  khi  bước  vào  tuổi  trưởng  thành.

Bạn,  cha  mẹ  nuôi  và  nhân  viên  của  bạn  sẽ  cần  phải  đồng  ý  với  

Staying  Put  và  tìm  hiểu  chi  tiết  về  cách  thức  hoạt  động  của  nó.

là,  bao  gồm  hỗ  trợ  thiết  thực  và  thu  xếp  tài  chính  trong  

những  tình  huống  như  vậy.

Đôi  khi  không  thực  hiện  được  Giữ  nguyên;  nó  cũng  phụ  

thuộc  vào  hoàn  cảnh  của  cha  mẹ  nuôi  của  bạn.

Nó  cũng  nên  được  xem  xét  ở  tất  cả  các  đánh  giá  khác  trước  khi  bạn  

18  tuổi,  trong  trường  hợp  tình  huống  của  bạn  thay  đổi.

Bạn  có  thể  không  muốn  ở  lại  với  cha  mẹ  nuôi  của  mình  sau  18  

tuổi;  bạn  có  thể  muốn  sống  với  gia  đình  đẻ  của  mình,  trong  nhà  ở  

được  hỗ  trợ  hoặc  nơi  ở  riêng  của  bạn.

Chuẩn  bị  cho
tương  lai  của  bạn



www.nyas.net

Bạn  có  thể  yêu  cầu  xem  xét  khẩn  cấp  về  kế  hoạch  lộ  trình  của  

mình,  do  đó,  mối  quan  tâm  của  bạn  có  thể  được  xem  xét.

Chính  quyền  địa  phương  có  nhiệm  vụ  hỗ  trợ  sắp  xếp  Nơi  lưu  

trú  của  bạn  cho  đến  sinh  nhật  thứ  21  của  bạn.

Trong  những  tình  huống  này,  bạn  có  thể  hỏi  xem  liệu  bạn  có  

thể  ở  lại  với  cha  mẹ  nuôi  cũ  của  mình  hay  không,  nhưng  không  

có  yêu  cầu  chính  quyền  địa  phương  phải  đồng  ý  với  điều  đó.

Cung  cấp  lời  khuyên  và  trợ  giúp  pháp  lý  miễn  phí  (được  gọi  là  biện  hộ)  

cho  những  người  trẻ  đang  sống  trong  sự  chăm  sóc  hoặc  gần  đây  đã  rời  

khỏi  nơi  chăm  sóc.

Nếu  bạn  cảm  thấy  mình  không  thể  đưa  ra  quan  điểm  của  mình,  bạn  

có  thể  nhờ  người  bênh  vực  hoặc  nhờ  bạn  bè  hoặc  người  thân  trong  gia  

đình  hỗ  trợ.

Đt:  0808  800  5792

Có  thể  bạn  cảm  thấy  rằng  bạn  đã  sẵn  sàng  để  tiếp  tục  trước  

khi  điều  này  xảy  ra  và  việc  tiếp  tục  nên  được  thảo  luận  trong  mỗi  

lần  xem  xét  kế  hoạch  lộ  trình.

Nếu  không  thể  giải  quyết  mối  quan  tâm  của  bạn,  bạn  nên  hỏi  chi  

tiết  về  cách  khiếu  nại.  Cũng  sẽ  có  thông  tin  chi  tiết  trên  trang  

web  của  chính  quyền  địa  phương  của  bạn.

www.coramvoice.org.uk

Tuy  nhiên,  chỉ  vì  nó  đã  được  thảo  luận  không  có  nghĩa  là  bạn  

phải  tiếp  tục,  mà  nên  có  một  kế  hoạch  dự  phòng  trong  trường  hợp  

việc  sắp  xếp  kết  thúc  đột  ngột.

Tất  cả  những  người  trẻ  được  chăm  sóc  phải  có  một  viên  chức  đánh  

giá  độc  lập  (CIRO).

Nếu  bạn  không  hài  lòng  với  kế  hoạch  lộ  trình  của  mình  hoặc  

quyết  định  đã  được  đưa  ra  về  Duy  trì  Chương  trình  thì  bạn  nên  nói  

chuyện  với  CIRO  của  mình.

Cung  cấp  thông  tin,  tư  vấn,  vận  động  và  đại  diện  hợp  

pháp  cho  trẻ  em  và  thanh  niên.

Có  thể  có  một  số  trường  hợp  mà  lợi  ích  tốt  nhất  của  bạn  là  ở  lại  

với  cha  mẹ  nuôi  cũ  của  bạn  sau  sinh  nhật  thứ  21  của  bạn,  bởi  vì  

bạn  đang  thực  hiện  một  khóa  học  giáo  dục  chưa  kết  thúc  hoặc  bạn  

đang  vật  lộn  với  một  số  vấn  đề  hoặc  vấn  đề  cụ  thể.

Đt:  0808  808  1001

Bạn  cũng  có  thể  yêu  cầu  chỉ  định  một  người  biện  hộ  để  giúp  giải  

thích  quan  điểm  của  bạn  với  cố  vấn  cá  nhân  hoặc  nhân  viên  xã  

hội  và  đại  diện  cho  cuộc  họp  đánh  giá  kế  hoạch  lộ  trình  của  bạn.
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Dịch  vụ  Vận  động  Chính  sách  Thanh  niên  Quốc  gia  (NYAS)

Trước  giọng  nói

Tiếp  tục

Phải  làm  gì  nếu  bạn  không  

hài  lòng  với  kế  hoạch  dành  cho  mình.

Đến  đâu  để  được  tư  vấn  kỹ  hơn?



Giọng nói của bạn
Mọi người đều khác nhau và tất cả chúng ta đều 
thích những thứ khác nhau và không phải lúc nào 
cũng dễ dàng hòa nhập với những người khác.

Khi sống với người khác, bạn phải chấp nhận rằng 
không phải mọi thứ sẽ diễn ra theo cách bạn muốn,
và đôi khi bạn phải hòa nhập với những người khác. 
Sẽ có lúc họ cũng phải hòa nhập với bạn.

Đôi khi có thể khó khăn, bạn có thể có những bất 
đồng và hiểu lầm nhưng bất cứ điều gì xảy ra, 
điều quan trọng là bạn phải luôn tôn trọng những 
người bạn sống cùng và biết rằng một số hành vi 
có thể không được chấp nhận.

Tiếng nói của bạn là điều quan trọng đối với 
chúng tôi, cách duy nhất để chúng tôi biết rằng 
chúng tôi đang làm tốt công việc là nếu bạn hài 
lòng, vì vậy chúng tôi

luôn muốn biết bạn đang cảm thấy thế nào và có thể 
làm gì khác đi.

Chúng tôi xem xét công việc của cha mẹ nuôi hàng năm 
và chúng tôi hỏi trẻ em và những người trẻ tuổi đã ở cùng 
với họ về cách họ tìm thấy nơi ở của họ, điều gì tốt, 
điều gì xấu, điều gì có thể tốt hơn hoặc khác biệt.

Nếu bạn từng phải phàn nàn về bất cứ điều gì trong vị 
trí nuôi dưỡng của mình, hãy gửi thư trực tiếp đến 
nhóm đảm bảo chất lượng của Nhân viên Bồi dưỡng. (Thủ 
tục khiếu nại ở phía sau của hướng dẫn này).

Nhà nuôi dưỡng của bạn Những người giám sát nhân 
viên xã hội luôn ở đó để lắng nghe bạn và nói chuyện với 
bạn về việc bạn đang tìm cách sống như thế nào tại 
nhà nuôi dưỡng của mình.

ĖĴĸềĭ ĳħǼĭĦ ĳĨĭ

Ŷ Į īĴ ĳ ć Į ĵ  ĉ  īĨ Ĵ ß<DCDà İĴĸ ż ĭħ ı ĭĦ Ĭ Ĩ ĭĦ Ĩ żềĴ Ģǃ İĴĸềĭ ķĤĬ Ĭ ĳ Ĳ  ĳħǼĭĦ ĳĨĭ ż Ģ ī Ĵ ĦĨ  ĵề 
ħ !

Ŷ Į īĴ ĳ ĭǗĸ Ĳẽ ż Ģ ĳħĠĸ ĳħế ġ ĭĦ ĖĴĸ ż ĭħ ĢħĴĭĦ ĵề ġ Į ĵ  ģ  īĨ Ĵ ĵǗĮ ĳħƽĭĦ @ ĭɅĬ =;<C!
ć Ĩ ģ ĭĦ Ĭ Ĩ ĭĦ Ĩ ĭ Ĭ ĦĨ  ĳħǼĭĦ ĳĨĭ ĵề ġ ĭ ĬǗ ĢħǆĭĦ ĳǼĨ ķǵĸ ģ ĭĦ ĳıĮĭĦ ĲĴ ĳ ĳħ Ĩ ĦĨĠĭ ġ ĭ  ĵ Ĩ ĢħǆĭĦ 
ĳǼĨ# ż  ĦĨǆį ĢħǆĭĦ ĳǼĨ İĴ ĭ īǈ ĵ  ĳıǀ Ģ Ġ ġ ĭ ĵǗ ĢĴĭĦ Ģ į ħ  ĳı  įħǛ ħ į! ć ĭ Ģǃ İĴĸềĭ ķĤĬ ĳħǼĭĦ ĳĨĭ ĭǗĸ# Ģħ  
Ģ ĭ ħ Ĩ ĢħĠ Ĭ  ĭĴǼĨ ħĮ Ģ ĭħǵĭ ĵĨǷĭ ķȁ ħ Ĩ ĦĨƽĬ Ĳƽĳ Ģ Ġ ġ ĭ!

ęħǼĭĦ ĳĨĭ ģĴĸ ĭħ ĳ ġ ĭ ĪħǼĭĦ ż Ģ įħƿį ķĤĬ Ģǃ ĳħ  īǗ ĳħǼĭĦ ĳĨĭ ġǀ Ĭ ĳ ĵề ĭĦ Ĩ ĪħƽĢ ħĮ Ģ żǼĨ ĪħĨ īǗ ĳħǼĭĦ 
ĳĨĭ ģĮ ĭĦ Ĩ ĪħƽĢ ĢĴĭĦ Ģ į ĭħ  Ģ ĭħ Ĳƽĳ ħĮ Ģ ġƽĢ ĲȂ! ēếĴ ġ ĭ ĳ ĭĦ ż Ģ ĳħǼĭĦ ġƽĮ ı ĭĦ ġ ĭ ĪħǼĭĦ ĳħ  ĳıĴĸ 
Ģ į ĳ į ĵǗ ĳħǼĭĦ ĳĨĭ Ģ Ġ ĬǙĭħ# ġ ĭ ĭǷĭ ĪħĨếĴ ĭ Ĩ!

Ŷ Į īĴ ĳ ĳı  ĤĬ <DCDá=;;?

ŏēħ ĭĦ ĭĦ Ĩ ĳı  ĭǷĭ ż Ģ ĭĴǼĨ ģ ĭĦ ĳıĮĭĦ 
ĦĨĠ żǙĭħ Ģ Ġ ħ # ġ ĳ Ģ  ĪħĨ ĭǗĮ Ģǃ ĳħ ! ęǚĠ ƽĭ 
įħ Ĩ ż ĳ ī Ĩ ǀĢħ Ģ Ġ ĳħĠĭħ ĳħĨếĴ ĭĨǷĭ īǷĭ 
ħǗĭĦ ż Ĵ ĪħĨ ż Ġ ıĠ İĴĸếĳ ż ĭħ ĵề ħ  ĵǗ 
ĢƽĢ ģ Ģħ ĵ  ģǗĭħ ĢħĮ ĳı  ĤĬ įħ Ĩ īǗĬ ĵĨ Ģ 
ĢǛĭĦ ĳı  ĤĬ á ĳħĠĭħ ĭĨǷĭ ĵǗ ĦĨĠ żǙĭħ Ģ Ġ ħ  Ő!

Đạo luật Trẻ em rất quan trọng vì:
• Nó bảo vệ bạn
• Nó đảm bảo rằng bạn biết các quyền của mình
• Nó nói rằng quan điểm của bạn là quan trọng
• Nó cho bạn quyền biết điều gì đang xảy ra và tại sao
• Nó cho phép bạn khiếu nại nếu bạn cần



Trong:  http://www.talktofrank.com/

Nottingham Trang  web:  www.youthaccess.org.uk/

Thứ  Hai  -  Thứ  Sáu  10:30  sáng  -  3  giờ  chiều

Trang  web:  https://www.nspcc.org.uk/

Điện  thoại:  020  7783  8330

Người  Samaritans  ở  đó  để  giúp  đỡ  những  người  

đang  muốn  tự  tử,  đau  khổ  hoặc  trải  qua  cảm  

giác  đau  khổ.  Họ  mở  cửa  24  giờ  một  ngày.

0800  077  8159

Đường  Welbeck

Thứ  Hai  -  Thứ  Sáu,  9:00  sáng  -  5:00  chiều

Điện  thoại:  0300  123  1231

GỌI  MIỄN  PHÍ:  116  123

Suite  D

Nếu  bạn  có  bất  kỳ  câu  hỏi  nào  hoặc  cần  lời  khuyên  về  bất  cứ  điều  

gì  liên  quan  đến  thuốc,  họ  sẽ  cho  bạn  biết.  Họ  cũng  có  thể  cho  bạn  

lời  khuyên  về  nơi  để  được  giúp  đỡ  trong  khu  vực  địa  phương  của  bạn  

nếu  có  bất  kỳ  vấn  đề  nào  về  ma  túy.

GỌI  MIỄN  PHÍ:  0800  1111

Bạn  có  thể  nói  với  họ  về  những  lo  lắng  mà  bạn  gặp  phải  trong  

cuộc  sống  đang  khiến  bạn  cảm  thấy  sợ  hãi  và  gặp  rủi  ro.

Điện  thoại:  020  8772  9900

hoặc  truy  cập  trang  web  của  chúng  tôi  www.fosteringpeople.co.uk/  
kidszone

Đường  dây  trợ  giúp  của  Runaway  là  đường  dây  trợ  giúp  qua  điện  thoại  miễn  phí

GỌI  MIỄN  PHÍ  CHO  NGƯỜI  LỚN:  0808  800  5000

Trang  web:  www.samaritans.org/

NG2  7QW

Đường  dây  trợ  giúp  MIỄN  PHÍ:  116  000  (gọi  hoặc  nhắn  tin

Childline  là  đường  dây  trợ  giúp  miễn  phí  dành  cho  trẻ  em  và  

thanh  thiếu  niên  ở  Vương  quốc  Anh.  Bạn  có  thể  gọi  vào  số  miễn  

phí  để  nói  về  bất  cứ  điều  gì  hoàn  toàn,  không  có  gì  là  quá  lớn  
hoặc  quá  nhỏ.

Thanh  niên  Tiếp  cận  là  tổ  chức  quốc  gia  về  các  

dịch  vụ  thông  tin,  tư  vấn  và  hỗ  trợ  thanh  niên.

West  Bridgford

GỌI  MIỄN  PHÍ:  0300  123  6600

Điện  thoại:  0800  023  2033

Ủy  viên  trẻ  em  của  Anh

Điểm

Điện  thoại:  0115  945  5445

Trang  web:  https: //  www.childline.org.uk/

Các  nhân  viên  tư  vấn  luôn  ở  đó  để  giúp  phân  loại  nó  ra.

Trang  web:  www.runawayhelpline.org.uk/

GỌI  cho  18  tuổi  trở  xuống:  0800  1111

dành  cho  những  người  trẻ  tuổi  đã  bỏ  trốn  hoặc  
bị  buộc  phải  rời  khỏi  nhà  hoặc  nơi  chăm  sóc.
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Quyền  truy  cập  dành  cho  giới  trẻ

FRANK  -  Đường  dây  trợ  giúp  thuốc  quốc  gia

Trở  thành  Đường  dây  Tư  vấn  Chăm  sóc

OFSTED

Người  Samaritans

Bồi  dưỡng  người  có  giới  hạn

Dòng  con:

Đường  dây  trợ  giúp  chạy  trốn

Bồi  dưỡng  người  đảm  bảo  chất  lượng

Đường  dây  bảo  vệ  trẻ  em  NSPCC  MIỄN  PHÍ

Tất  cả  các  số  đều  chính  xác  tại  thời  điểm  

in  nhưng  có  thể  đã  thay  đổi  kể  từ  đó.

Địa  chỉ  và  
số  điện  thoại



Thủ  tục  
khiếu  nại
NÂNG  CAO  CHẤT  LƯỢNG  CON  NGƯỜI
NHÓM  BẢO  HIỂM  0115  9455  445

Có  những  điều  bạn  đang  
lo  lắng  hoặc  quan  tâm  về?

Thủ  tục  cho  trẻ  em  và  
thanh  niên

Cần  phải  khiếu  nại?

Những  gì  bạn  nên  làm?  Nói  lớn!

Bồi  dưỡng  khiếu  nại  của  mọi  người
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•  Một  người  bạn•  Bị  bắt  nạt

gia  đình  hoặc  bạn  bè

•  Nhân  viên  xã  hội  chính  quyền  địa  phương  của  bạn,  hoặc  sếp  của  họ

Ngay  cả  khi  bạn  đang  sống  xa  nơi  bạn  đã  sống  cùng  gia  đình,  các  dịch  vụ  dành  cho  con  cái  của  bạn  vẫn  phải  giúp  bạn  tìm  được  

người  bênh  vực  nơi  bạn  hiện  đang  sống.  Nhân  viên  xã  hội  của  bạn  sẽ  cung  cấp  cho  bạn  những  thông  tin  chi  tiết  này  khi  bạn  đến  

ở  với  chúng  tôi.

www.nyas.net

•  Một  nhân  viên  của  Người  Bồi  dưỡng  bao  gồm  cả  người  quản  lý  đã  đăng  ký

•  Chúng  tôi  muốn  biết

•  Một  người  bênh  vực  -  đây  là  người  sẽ  lên  tiếng  thay  bạn  nếu  bạn  cần  giúp  đỡ.  Họ  sẽ  đảm  bảo  quan  điểm  của  bạn  và

•  Gia  đình

•  Không  được  đưa  vào  các  quyết  định

rằng  bạn  cảm  thấy  sai

www.coramvoice.org.uk

•  Bị  tổn  thương  hoặc  bị  đối  xử  tệ •  Ai  đó  bạn  tin  tưởng

Bạn  có  thể  cảm  thấy  không  hài  lòng  về  nơi  bạn  đang  sống

Cung  cấp  lời  khuyên  và  trợ  giúp  pháp  lý  miễn  

phí  (được  gọi  là  biện  hộ)  cho  những  người  trẻ  

đang  sống  trong  sự  chăm  sóc  hoặc  gần  đây  đã  rời  khỏi  

nơi  chăm  sóc.

•  Một  giáo  viên

•  Chúng  tôi  sẽ  lắng  nghe  bạn

Bạn  có  thể  cảm  thấy  không  hài  lòng  về  cách  bạn  đang  được  

đối  xử,  đặc  biệt  là  nếu  bạn  cảm  thấy  như  cách  bạn  đang  bị  
đối  xử  không  công  bằng.

Cung  cấp  thông  tin,  tư  vấn,  vận  động  và  

đại  diện  hợp  pháp  cho  trẻ  em  và  thanh  

niên.

Khi  bạn  đang  sống  với  một  gia  đình  nuôi,  có  thể  có  một  số  

vấn  đề  xảy  ra.  Khi  điều  này  xảy  ra,  điều  tốt  nhất  là  mọi  

người  hãy  nói  về  những  gì  đã  sai,  những  gì  mọi  người  đang  

buồn  và  sau  đó  quyết  định  cách  tốt  nhất  để  sửa  chữa  nó  là  

gì.  Hầu  hết  các  vấn  đề  có  thể  được  khắc  phục  theo  cách  này.

Chúng  tôi  biết  chúng  tôi  tiếp  tục  nói  điều  này  trong  suốt  hướng  dẫn  của  bạn,  nhưng  bạn  PHẢI  lên  tiếng  nếu  bạn  không  hài  lòng,  chúng  tôi  sẽ  cố  gắng  hết  

sức  để  giúp  khắc  phục  tình  hình,  chúng  tôi  sẽ  không  làm  cho  nó  tồi  tệ  hơn.

mong  muốn  được  lắng  nghe  và  hành  động.

•  Cha  mẹ  nuôi

•  Không  có  liên  hệ  hoặc  không  đủ  liên  hệ  với

Nhân  viên  khiếu  nại  dịch  vụ  trẻ  em  của  bạn  hoặc  nhân  viên  quyền  trẻ  em  phải  giúp  bạn  tìm  thấy  các  dịch  vụ  biện  hộ  mà  

bạn  cảm  thấy  sẽ  tốt  nhất  cho  mình.  Họ  sẽ  giúp  bạn  liên  hệ  với  một  người  ủng  hộ  và  bạn  sẽ  có  thể  gặp  họ  và  xem  cách  bạn  

tiếp  tục  với  họ.

Đt:  0808  808  1001

•  Người  của  Đội  Bồi  dưỡng  Chất  lượng  Con  người:  0115  9455  445

Đt:  0808  800  5792

•  Không  được  lắng  nghe

•  Những  điều  đang  xảy  ra  với  bạn  hoặc  người  khác

•  Chúng  tôi  sẽ  cố  gắng  hết  sức  để  làm  cho  mọi  thứ  tốt  hơn

Điều  quan  trọng  nhất  là  bạn  nói  chuyện  với  ai  đó,  hoặc  viết  ra  giấy  để  nó  không  tiếp  tục  xảy  ra.

Làm  thế  nào  để  bạn  tìm  thấy  một  người  ủng  hộ?

Dịch  vụ  (NYAS)

Tôi  nên  nói  với  ai?

Trước  giọng  nói

Tôi  nên  nói  với  ai?

Vận  động  Chính  sách  Thanh  niên  Quốc  gia



Họ  sẽ  có  một  nhân  viên  khiếu  nại  hoặc  nhân  viên  quyền  trẻ  em,  

người  sẽ  cho  bạn  biết  về  những  người  ủng  hộ  có  thể  giúp  bạn  sắp  xếp  

các  khiếu  nại  hoặc  vấn  đề.

Có,  bạn  có  thể  nhận  được  sự  giúp  đỡ  từ  người  mà  bạn  chọn,  người  sẵn  sàng  giúp  đỡ,  chẳng  hạn  như  một  thành  viên  trong  gia  đình,  nhân  viên  xã  

hội,  cha  mẹ  nuôi  hoặc  giáo  viên.

Nếu  bạn  liên  hệ  với  một  thành  viên  của  nhóm  đảm  bảo  chất  lượng  

của  Foising  People  thì  họ  sẽ  không  chuyển  giao  hoặc  hành  động  bất  

kỳ  thông  tin  nào  bạn  cung  cấp  cho  họ  mà  không  biết.

Bộ  phận  dịch  vụ  trẻ  em  chịu  trách  nhiệm  về  bạn  có  thủ  tục  khiếu  nại  

riêng  cho  trẻ  em  và  thanh  thiếu  niên.

Nếu  bạn  muốn  nói  chuyện  với  người  khác,  hãy  gọi  cho  Nhóm  Đảm  bảo  Chất  lượng  của  chúng  tôi  (0115  9455  445).  Nếu  không  có  ai  nhấc  máy,  

hãy  để  lại  tin  nhắn  (nhớ  để  lại  tên)  và  chúng  tôi  sẽ  liên  hệ  với  bạn  CÀNG  SỚM  CÀNG  TỐT.

Giai  đoạn  1  là  nơi  chúng  tôi  cố  gắng  giải  quyết  khiếu  nại  của  bạn  bằng  cách  nói  chuyện  với  bạn,  nhân  viên  xã  hội  và  cha  mẹ  nuôi  của  bạn  

về  vấn  đề  đó  để  giải  quyết.  Chúng  tôi  sẽ  cho  bạn  biết  ai  sẽ  chịu  trách  nhiệm  giải  quyết  vấn  đề  này  cho  bạn  và  sẽ  mất  bao  lâu  để  thực  

hiện.  Bạn  sẽ  luôn  được  thông  báo  về  kết  quả.

Một  thanh  tra  từ  bộ  OFSTED  của  chính  phủ  kiểm  tra  và  đăng  ký  

các  cơ  quan  bồi  dưỡng  như  Bồi  dưỡng  Nhân  dân,  số  điện  thoại  

của  họ  ở  cuối  hướng  dẫn  này.

Nếu  Người  được  Bồi  dưỡng  chịu  trách  nhiệm  trực  tiếp  về  những  

gì  khiến  bạn  không  hài  lòng  (như  nhà  nuôi  dưỡng  của  bạn,  nhân  

viên  hoặc  dịch  vụ  mà  chúng  tôi  cung  cấp)  thì  vui  lòng  làm  theo  quy  

trình  ở  trang  tiếp  theo.

Đội  ngũ  đảm  bảo  chất  lượng  của  Bồi  Dưỡng  Dân  (0115  9455  445)  sẽ  

sẵn  lòng  tư  vấn  cho  bạn.

Bạn  có  thể  chọn  người  biện  hộ  cho  riêng  mình  nếu  bạn  biết  

ai  đó  mà  bạn  tin  tưởng  sẵn  sàng  giúp  đỡ,  chẳng  hạn  như  người  

thân,  giáo  viên,  người  chăm  sóc,  bạn  bè  hoặc  thành  viên  gia  đình.

Đừng  cảm  thấy  lo  lắng  về  việc  khiếu  nại  với  Người  Bồi  Dưỡng,  

điều  đó  sẽ  không  bao  giờ  khiến  bạn  gặp  rắc  rối.  Bạn  được  phép  làm  

điều  đó,  đó  là  quyền  của  bạn!

Các  tổ  chức  khác  có  thể  sẽ  làm  điều  tương  tự,  nhưng  nếu  có  vẻ  như  

bạn  hoặc  một  đứa  trẻ  hoặc  thanh  niên  khác  đã  hoặc  đang  bị  tổn  

thương  hoặc  có  một  số  nguy  hiểm,  thì  Người  hỗ  trợ  và  các  tổ  chức  

khác  phải  làm  điều  gì  đó  để  đảm  bảo  rằng  điều  đó  dừng  lại. .

phần  điện  thoại  của  hướng  dẫn  này.

Nếu  bạn  không  chắc  chắn  về  con  đường  đi  xuống,  hãy  nói  chuyện  

với  một  người  lớn  mà  bạn  tin  tưởng  và  cảm  thấy  thoải  mái  và  xin  họ  

lời  khuyên.

Nhân  viên  khiếu  nại  sẽ  cung  cấp  cho  bạn  tên  và  số  của  những  người  

ủng  hộ,  sau  đó  bạn  có  thể  gọi  cho  họ  hoặc  họ  sẽ  gọi  cho  bạn.

Có  nhiều  số  điện  thoại  hơn  trong  địa  chỉ /

Bồi  dưỡng  nhân  lực  Nhóm  đảm  bảo  chất  lượng  có  thể  giúp  tìm  người  giúp  bạn  khiếu  nại.  Người  mà  họ  tìm  thấy  sẽ  giữ  liên  lạc  với  bạn  trong  khi  

giải  quyết  khiếu  nại  của  bạn.

GIAI  ĐOA N  1:

Ai  đó  có  thể  giúp  tôi  với  khiếu  nại  của  tôi?  Ai  đó  có  thể  làm  điều  đó  cho  tôi?

Tôi  đã  nói  với  ai  đó  về  điều  khiến  tôi  không  

hài  lòng  và  vấn  đề  vẫn  chưa  được  giải  quyết!
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Dưới  đây  là  một  số  thông  tin  thêm  về  quy  trình  khiếu  nại  của  
Người  được  Bồi  dưỡng:



GIAI  ĐOẠN  2:

Điều  gì  sẽ  xảy  ra  nếu  vấn  đề  chưa  thực  sự  được  giải  quyết,  hoặc  nếu  tôi  không  hài  lòng  về  cuộc  điều  tra  độc  lập  

thì  sao?

Nếu  tôi  vẫn  không  hạnh  phúc  thì  sao?

GIAI  ĐOẠN  3  (GIAI  ĐOẠN  CUỐI  CÙNG):

Đây  sẽ  là  người  quản  lý  đã  đăng  ký  của  Người  bồi  dưỡng  và  2  người  khác.

Store  Street

Khi  cuộc  điều  tra  kết  thúc,  người  đứng  đầu  bộ  phận  đảm  bảo  chất  lượng  hoặc  một  người  quản  lý  cấp  cao  khác  sẽ  viết  thư  cho  bạn  biết  

điều  gì  đã  được  quyết  định  và  điều  gì  sẽ  xảy  ra  để  mọi  thứ  trở  nên  đúng  đắn.  Chúng  ta  có  thể  phải  giải  thích  lý  do  tại  sao  điều  gì  đó  

đã  xảy  ra,  xin  lỗi  nếu  chúng  ta  mắc  lỗi  hoặc  làm  điều  gì  đó  sai.  Chúng  tôi  có  thể  cho  bạn  biết  chúng  tôi  đã  học  được  như  thế  nào  từ  bất  

kỳ  sai  lầm  nào  và  làm  thế  nào  để  chúng  tôi  không  mắc  phải  sai  lầm  tương  tự  trong  tương  lai.

Cổng  Piccadilly

Họ  sẽ  điều  tra  đơn  khiếu  nại  của  bạn  một  cách  đầy  đủ.  Họ  có  thể  sẽ  muốn  đọc  hồ  sơ  hồ  sơ  và  phỏng  vấn  những  người  có  liên  quan  đến  

khiếu  nại  của  bạn.  Họ  sẽ  được  yêu  cầu  hoàn  thành  cuộc  điều  tra  trong  vòng  4  tuần,  nhưng  đôi  khi  có  thể  lâu  hơn  một  chút.

Ofsted  có  thủ  tục  khiếu  nại  riêng  mà  bạn  sẽ  được  thông  báo  

khi  liên  hệ  với  văn  phòng  của  họ.  Bạn  có  thể  liên  hệ  với  họ  

bất  cứ  lúc  nào  trong  khi  Bồi  dưỡng  nhân  sự  đang  giải  quyết  

khiếu  nại  của  bạn.

Hãy  liên  hệ  với  nhóm  đảm  bảo  chất  lượng  và  họ  sẽ  lên  kế  hoạch  cho  người  được  gọi  là  điều  tra  viên  độc  lập  gặp  bạn  để  tìm  hiểu  lý  

do  tại  sao  bạn  vẫn  không  hài  lòng.

Bạn  có  thể  liên  hệ  với  tôi  theo  số  0800  077  8159.

ĐT:  0300  123  4666  (số  liên  hệ)

Bạn  nên  nói  với  nhóm  đảm  bảo  chất  lượng  và  họ  sẽ  sắp  xếp  để  một  hội  đồng  gồm  3  người  nghe  khiếu  nại  của  bạn.

Bạn  nên  liên  hệ  với  OFSTED  (dành  cho  Anh).  Họ  có  trách  

nhiệm  kiểm  tra  và  đăng  ký  các  cơ  quan  bồi  dưỡng.

Cảm  ơn  bạn  đã  dành  thời  gian  để  đọc  hướng  dẫn  này.  Tôi  hy  vọng  

bạn  tìm  thấy  nó  hữu  ích.  Nếu  bạn  có  bất  kỳ  nhận  xét  hoặc  suy  nghĩ  

nào  về  nó,  chỉ  cần  liên  hệ  với  tôi,  Oliver  Kirkland,  Người  quản  

lý  đã  đăng  ký  -  Tôi  thực  sự  hoan  nghênh  phản  hồi  của  bạn.

Vì  đây  là  giai  đoạn  cuối  cùng,  bạn  sẽ  được  thông  báo  kết  quả  trong  vòng  vài  ngày.

ĐT:  0300  123  1231  (yêu  cầu  chung)

Ml  2WD

Bạn  có  thể  mang  theo  ai  đó  để  giúp  đỡ  (một  thành  viên  trong  gia  đình,  cha  mẹ  nuôi,  một  người  bạn,  một  người  nào  đó  từ  một  tổ  

chức  đưa  ra  lời  khuyên  và  hỗ  trợ  cho  trẻ  em  và  thanh  niên).

Bạn  sẽ  được  mời  đến  cuộc  họp  để  cho  chúng  tôi  biết  cảm  giác  của  bạn.

Manchester

43

Để  liên  hệ  với  OFSTED  (Anh)

Nếu  tôi  vẫn  không  hạnh  phúc  thì  sao?



Đường  Welbeck

Nottingham

Hãy  gọi  cho  chúng  tôi  

theo  số  0800  077  8159

NG2  7QW

Liên  hệ  chúng  tôi:

www.fosteringpeople.co.uk

Suite  D,  The  Point

West  Bridgeford




