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Hûn

Di  rêberê  xwe  de,  hûn  ê  li  ser  van  bixwînin:

ew  ê  çawa  piştgirîya  we  bikin

Li  Fostering  People,  em  tîmek  heval  in  û  em  tenê  tiştê  
ku  ji  we  re  çêtirîn  e  dixwazin.  Her  kes  cûda  ye  û  hemî  
ciwanên  ku  em  cîh  digirin  cûda  ne  û  hemî  ciwanên  ku  
em  di  lênêrîna  lênêrînê  de  cîh  digirin  ji  paşerojên  cihê  
ne,  û  hemî  çîrokek  cûda  ne,  mîna  we.

•  Xebatkarên  me  yên  civakî  hene  ku  dê  piştgirîya  

we  û  dê  û  bavên  we  yên  xwedîkar  bikin

•  Hejmar  û  navnîşanên  têlefonê  yên  girîng

•  Tîma  we  li  Fostering  People  kî  ne  û

•  Em  dêûbavê  xwe  yê  xwedîkar  bibînin

•  Komên  me  yên  taybet  hene,  li  hev  kom  dibin  û  dicivin  
da  ku  hûn  bikarin  gotina  xwe  bibêjin

Ji  ber  vê  yekê...dibe  ku  hûn  xwe  aciz  bibin,  û  niha  pir  
tişt  nizanin  lê  ew  baş  e,  me  hûn  veşartiye.  Vê  
rêbernameyê  bixwînin,  em  dizanin  ku  ew  piçek  dirêj  e,  
lê  ew  ê  fêmkirina  tiştan  pir  hêsantir  bike  û  hûn  ê  di  
dawiya  wê  de  li  ser  me  û  tiştê  ku  em  dikin  zanibin.  Ger  
tiştek  heye  ku  hûn  fêm  nakin,  ji  dêûbavê  xweya  xweyî  
an  jî  ji  me  bipirsin  û  em  ê  her  tiştê  ku  ji  destê  me  tê  
bikin  ji  bo  alîkariyê.

•  Tu  çi  dibêjî  girîng  e

•  Em  kî  ne  û  çawa  piştgirîya  zarok  û  ciwanan  dikin

Armanca  me  ew  e  ku  hûn  bi  dê  û  bavên  ku  hûn  pê  
re  dimînin  kêfxweş  bibin  û  dema  xwe  xweş  bikin,  lê  
normal  e  ku  hûn  bêriya  malê  bikin  an  di  destpêkê  de  
xwe  aciz  bibin,  an  jî  heke  hûn  demek  li  wir  bûna.  Ger  
hewce  be  ku  kesek  pê  re  biaxive,  hûn  dikarin  bi  yek  ji  me  
re  gava  ku  hûn  hewce  ne  biaxivin.

•  Di  cîbecîkirina  xweyê  de  çi  hêvî  dikin

Em  ji  Karûbarên  Zarokan  cuda  ne  û  em  ê  tu  carî  we  
dadbar  nekin  an  jîyana  we  dijwartir  bikin,  em  dixwazin  
wê  çêtir  bikin,  ji  ber  vê  yekê  li  vir  hinekî  li  ser  me  heye:

Silav  li  wir,  em  Mirovan  Pêşkêş  dikin
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Armanc
Scotland

Daxuyaniya

bêhnvedanê  bimînin)

Di  vê  malperê  de  gelek  agahdarî  hene  da  ku  pê  ewle  bibin  

ku  mayîna  we  bi  Fostering  People  û  dêûbavên  weyên  xweyî  

re  bi  qasî  ku  dikare  baş  be.  Gelek  agahdarî  hene  ku  ji  we  re  

dibe  alîkar  ku  hûn  çalakiyên  ku  we  eleqedar  dikin  bibînin.

Her  weha  agahdarî  li  ser  çalakiyên  ku  ji  hêla  Fostering  People  ve  

tenê  ji  bo  we  têne  girtin  hene.

Bi  rêya  vê  malperê,  hûn  dikarin  di  her  kêliyê  de  bi  me  re  têkilî  

daynin,  ger  xemên  we  hebin,  an  jî  tenê  dixwazin  me  agahdar  bikin  

ku  tiştek  mezin  qewimiye,  em  ê  kêfxweş  bibin  ku  hûn  ji  we  bibihîzin.

Ewlehî,  tenduristî  û  bextewariya  we  ji  me  re  pir  girîng  e  

û  hûn  ê  li  ser  malperê  agahdariya  berdest  bibînin  ku  ji  we  re  

bibe  alîkar  ku  hûn  ewle  bimînin,  nemaze  serhêl,  tevî  hin  fîlimên  

bi  rastî  bikêrhatî,  ji  ber  vê  yekê  ew  ne  hemî  xwendinê  ye!

Malper  di  heman  demê  de  gelek  awayên  ku  hûn  dikarin  tê  de  beşdar  bibin  

di  tiştên  ku  em  dikin  de  jî  hene,  ji  ber  vê  yekê  hûn  dikarin  ji  me  re  bibin  

alîkar  ku  em  her  guhertinan  pêk  bînin  da  ku  jiyanê  ji  bo  ciwanên  di  lênêrîna  

malbatê  de  di  nav  Fostering  People  de  çêtir  bikin.

hemû  li  ser  me

Kidzone

Hejmar  12

Çile  2021

Tîma  we
Tîma  we  ew  kes  in  ku  piştrast  dikin  ku  hûn  ji  rûniştina  xwe  ya  

bi  me  re  kêfxweş  dibin.  Tîma  we  ev  in:

•  Tu

•  Dêûbavên  we  yên  Xwekdar

•  Karkerê  Civakî  yê  Rêveberiya  Herêmî 

•  Pêşkêşkirina  Mirovên  Serperiştiya  Karkerê  Civakî  (ji  bo

tu  û  malbata  te  ya  xwedîkar) 

•  Dêûbavên  Xweser  ên  Respite  (cihê  ku  hûn  dikarin  ji  bo  

www.fosteringpeople.co.uk/kidszone

Daxuyaniya  Armanca
Daxuyaniya  Armancê  pirtûkek  e  ku  me  berhev  kiriye  û  li  ser  
me  her  tiştî  ji  cîhanê  re  vedibêje. 
Ew  ê  ji  we  re,  dê  û  bavên  we  yên  mezin  û  karûbarên  zarokan  
re  bibe  alîkar  ku  hûn  fêm  bikin  ka  em  çi  dikin.

Daxuyaniya  Armancê  ji  we  re  dibêje:

•  Em  kî  ne  û  ji  ku  hatine

•  Em  ji  bo  we  çi  dikin

•  Karmendên  me  kî  ne

•  Em  çawa  ji  we  re  dêûbavên  xwedîkar  ên  rast  bibînin

•  Em  çawa  perwerde  dikin  û  piştgirî  didin  dê  û  bavên  xwe

•  Em  çawa  piştrast  dikin  ku  dê  û  bavên  me  yên  xwedîkar  karekî  

baş  dikin

•  Cûreyên  cîhêreng  ên  cihgirtinê  yên  li  cem  me  hene

•  Hejmara  zarokên  xwedîkar  û  dê  û  bavên  xwedî
me  heye

•  Ger  hewce  be  hûn  çawa  dikarin  gilî  bikin 

Me  di  vê  rêbernameyê  de  gelek  agahdariya  ji  Daxuyaniya  

Armancê  bicîh  kiriye.  Me  xêrek  ji  we  re  kir  û  piraniya  beşên  

bêzar  derxistin,  lê  heke  hûn  kopiyek  xwe  dixwazin,  tenê  ji  me  

bipirsin  û  em  ê  yekê  bidin  we  an  hûn  dikarin  kopiyek  ji  malpera  

me  dakêşin:

www.fosteringpeople.co.uk

Kidszone  malperek  e  ku  tenê  ji  bo  ciwanan  di  Fostering  People  
de  ye.  Hûn  dikarin  wê  di  her  kêliyê  de  binirxînin:
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Xebatkarên  civakî
Karkerên  civakî  yên  desthilatdariya  herêmî

•  Li  ser  navê  xwe  peymanek  fermî  çêbikin,  ku  jê  re  dibêjin  'Peymana  

Bicîhkirinê'.

•  Civînan  pêk  bînin  da  ku  hûn  li  ser  çawaniya  cîhgirtina  xwe  bipeyivin.

Karkerên  civakî  yên  desthilatdariya  herêmî  kesên  ku  piştgiriyê  didin  

we  ne.

Xebatkarê  xwe  yê  civakî  wekî  hevalê  xwe  bihesibînin,  hûn  dikarin  li  

ser  her  tiştî  bi  wan  re  biaxivin.  Ew  ê  bersiva  her  pirsên  we  bidin  û  ew  

ê  we  li  ser  her  tiştê  ku  diqewime  agahdar  bikin.

Hin  karên  din  ên  wan  hene:

Dûv  re  divê  sala  yekem  herî  kêm  her  6  hefte  carekê  careke  din  

serdana  we  bikin.  Piştî  vê  yekê  dibe  ku  kêmtir  be;  ew  ê  di  wê  demê  

de  bi  we  re  li  ser  wê  biaxivin.

Heke  hûn  ne  kêfxweş  in,  Karkerê  we  yê  Civakî  dê  ji  bo  we  bi  me  re  

biaxive  û  em  ê  alîkariya  we  bikin.

•  Mala  rast  ji  xwe  re  bibînin  û  bi  we  re  li  ser  biaxivin.

•  Ger  hewce  be  ji  we  re  bêje  ku  hûn  çawa  gilî  bikin.

•  Tevlî  civînên  ku  ji  aliyê  xebatkarê  civakî  yê  desthilatdariya  xwe  ya  herêmî  ve  hatine  danîn

•  Gava  ku  hûn  we  bigihînin  mala  xweya  nû

navnîşana  emailê.

•  Dema  ku  hûn  bi  dê  û  bavên  xwe  yên  xwedîkar  re  dijîn  ji  we  re  

planek  çêbikin

Xebatkarê  weya  civakî  dê  pê  ewle  bibe  ku  hûn  baş  in  û  lênihêrin.

Ev  qanûn  e  ku  xebatkarê  we  yê  civakî  piştî  ku  hûn  diçin  bi  dêûbavê  

xweyê  xweyî  re  bijîn  di  nav  1  hefteyekê  de  serdana  we  bike.

Ew  ê  ji  bo  we  di  civînan  de  biaxivin.

Her  zarok  an  ciwanek  ku  diçe  lênêrîna  malbatê  xebatkarek  civakî  heye  

(qanûn  ev  e).

Karkerê  Civakî  yê  Çavdêr  (SSW)
Li  Fostering  People,  em  ê  hewl  bidin  ku  lihevhatina  rast  ji  we  re  bibînin,  lê  dê  û  bavên  we  yên  xwedîkar  dê  ne  mîna  Supernanny  bin  

û  ew  ê  hemî  bersivan  negirin,  ji  ber  vê  yekê  ew  jî  hewceyê  piştgirîyê  ne.  Karkerê  civakî  yê  çavdêr  ew  kes  e  ku  piştgirîya  wan  dike,  û  

piştrast  dike  ku  ew  di  lênêrîna  we  de  karekî  baş  dikin.

The  Fostering  People  SSW  dê:

•  Bi  dê  û  bavên  me  yên  xwedîkar  re  li  ser  zarok  û  ciwanên  ku  hewce  ne  bi  wan  re  bijîn  bipeyivin

•  Ger  hewce  be,  gava  ku  hûn  yekem  car  dê  û  bavên  xwe  yên  xwedîkar  werin  dîtin,  li  wir  bin

•  Ji  we  re  bibe  alîkar  ku  hûn  biçin  mala  xweya  xwedîkirinan

•  Bi  rêkûpêk  bi  dê  û  bavên  xwe  yên  xwedîkar  re  bicivin  da  ku  pê  ewle  bin  ku  rewşa  wan  baş  e.  Ew  ê  alîkariya  dê  û  bavên  we  yên  xwedîkar  bikin  

ger  hewcedariya  wan  bi  alîkariyê  hebe.

•  Berî  ku  hûn  bar  bikin,  we  bigihînin  seredana  mala  xweya  
xwedîkirinê

•  Bi  rêkûpêk  serdana  we  bikin  û  hejmara  wan  bidin  we  û

Xebatkarê  we  yê  civakî  dê  bi  we  re  planan  çêbike  ku  hûn  ji  mala  xweya  

xweyê  xwedî  derkevin,  gelo  hûn  vedigerin  malê,  diçin  cîhek  din  an  dema  

ku  hûn  têra  xwe  mezin  dibin  dev  ji  lênêrînê  berdin.

Karkerên  me  yên  çavdêriya  civakî  dê  carinan  bi  te  re  bi  tena  serê  xwe  bipeyivin,  lê  ev  ne  tiştek  ku  meriv  jê  hişyar  be,  ew  dixwazin  zanibin  

ka  hûn  kêfxweş  in.  Ger  hûn  ne  kêfxweş  in  an  pirsên  we  hebin,  ji  kerema  xwe  rast  bin  û  tiştek  bibêjin,  ew  ê  ji  we  re  bibin  alîkar  ku  hûn  

wiya  çareser  bikin.

tevbigerin

Hûn  dikarin  kengî  hewce  bike  telefonî  xebatkarê  xwe  yê  civakî  an  jî  e-
nameyê  bişînin.



Tendurist bin

Bi rastî girîng e ku hûn sax bimînin û em dixwazin ku 
hûn tenduristiya xwe biparêzin. Dema ku hûn hewce 
ne dikarin bi doktor, diranan an jî optîkist re biaxivin.

Her sal em ê piştrast bikin ku we ceribandinek bijîjkî 
heye, ev ê piştrast bike ku hûn fit û baş in.

Ger hûn ji 16 salî biçûktir in, dêûbavên we an jî 
desthilatdariya herêmî hewce ne ku ji bo vê yekê 
destûrê bidin me.

Dema ku hûn 16 salî an mezintir bin, hûn dikarin 
hilbijêrin ka hûn dermankirina bijîjkî dixwazin an na. 
Ger di derheqê vê yekê de pirsgirêkên we hebin, tenê 
bi dêûbavê xweya xweyî an xebatkarê civakî re 
bipeyivin, ew ê ji we re bibin alîkar.

Em naxwazin tiştek xirab were serê we, ji ber vê yekê 
em dixwazin ku hûn ji bo xwe hilbijartinên erênî bikin.

Wiha:

• Em ê te teşwîq bikin ku hûn di jiyana xweya cinsî 
de berpirsiyar bin û bijartinên guncan bikin

• Em ê te teşwîq bikin ku hûn xwe û yên din, 
hestyarî û laşî biparêzin

• Ger hewceyê we hebe em ê şansê we bidin ku 
hûn li ser narkotîk, alkol û îstismara çareserkerê 
agahdarî û şêwirdariyê bigerin. Tenê me 
agahdar bikin, em her gav li vir in ku alîkariyê 
bikin.

Tenduristî û Lênêrîna Kesane
Paqijiya kesane parçeyek girîng a jiyanê ye û 
dêûbavên we yên xwedîkar dê bixwazin ku hûn li 
paqijiya xweya kesane binêrin. Ew ê piştrast bikin ku 
we her tiştê ku hûn hewce ne (firçeya diranan, pasta 
diranan, şampuan, deodorant) hene.

Dibe ku ew bihêlin hûn van hilbijêrin, tenê gava ku 
hûn bêtir hewce ne bi wan bidin zanîn.
Dibe ku hûn ji hin xwarinan hez nekin, an parêzek 
taybetî hebe. Ger hûn bi dêûbavên xwe yên 
xwedîkar re biçin kirrûbirrê, ew ê zanibin ku hûn çi 
bistînin.

Dibe ku ew bihêlin hûn van hilbijêrin, tenê gava ku 
hûn bêtir hewce ne bi wan bidin zanîn.
Dibe ku hûn ji hin xwarinan hez nekin, an parêzek 
taybetî hebe. Ger hûn bi dêûbavên xwe yên 
xwedîkar re biçin kirrûbirrê, ew ê zanibin ku hûn çi 
bistînin.
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Drugs
Hûn  dikarin  jixwe  dizanin  ku  derman  pir  bi  hêz  in.  Gelek  celeb  hene,  hinek  neqanûnî  ne  û  hinek  jî  ne.  Derman  an  reçeteyên  qanûnî  hene  

ku  ji  we  re  bibin  alîkar;  tenê  hay  ji  xwe  hebin  ku  hûn  şîretên  bijîjkî  bişopînin  û  pê  ewle  bin  ku  dêûbavê  weya  xêrxwaz  van  ji  we  re  bihêle.  

Dermanên  neqanûnî  awayê  ku  hûn  difikirin,  hîs  û  tevgerê  we  diguhezînin  û  garantiyek  tune  ku  ew  ê  çawa  bandorê  li  laşê  we  bike,  ew  

hemî  dikare  bi  hesta  we  ve  girêdayî  be  dema  ku  hûn  wan  digirin.

Mirov  behsa  'bilindbûna'  li  ser  narkotîkan  dikin,  lê  ev  nayê  wê  wateyê  ku  ew  kêfxweş  e.  Bûyîna  'bilind'  û  ceribandina  'kêm'  dikare  

tirsnak  be,  û  ew  dikarin  paşê  bandorê  li  we  bikin,  zirarê  bidin  mejiyê  we  û  zirarê  bidin  organên  we.

Heke  hûn  dixwazin  di  derheqê  bandorên  dermanan  de  bêtir  zanibin,  em  bi  tevahî  fêm  dikin  ku  dibe  ku  hûn  nexwazin  li  ser  vê  yekê  bi  me  re  an  dêûbavên  xwe  

yên  xwedîkar  re  biaxivin  ji  ber  vê  yekê  li  vir  malperek  heye  ku  hûn  dikarin  lê  binihêrin:

VEKIRÎ
FRANK  ji  bo  ciwanan  ajansa  neteweyî  ya  narkotîkê  ya  hikûmetê  

ye.  Xetek  şêwirdariyê  ya  24  demjimêran  ji  bo  ciwanan  heye  û  

malper  bi  gelek  rastiyan  li  ser  her  cûre  dermanan  dagirtî  ye.  Hûn  

dikarin  bi  wan  re  bi  serhêl  sohbeta  zindî  bikin,  telefonê  bidin  wan  

an  jî  bi  e-nameyê  ji  wan  re  bişînin  û  ew  ê  li  wir  bin  ku  ji  we  re  bibin  alîkar.

Malper:  http://www.taIktofrank.com/  Email:  

http://www.talktofrank.com/  têkilî

Hejmara  telefonê:  0300  123  6600

Seksê  Ewle  û  HIV/AIDS
Seks  beşek  tendurist  û  normal  a  jiyanê  ye.  Mirov  bi  gelemperî  seksê  wekî  rêyek  ji  bo  
parvekirina  hestên  xwe  bikar  tînin  û  ji  bo  hev  germ  û  nermiyê  nîşan  didin.
Seks  jî  dikare  hestên  hestyarî  û  laşî  yên  hêzdar  biafirîne.  Dibe  ku  we  gelek  çîrok  bihîstibin,  lê  li  vî  welatî,  pir  kes  li  bendê  ne  heya  ku  

ew  xwe  rehet  û  têra  xwe  gihîştî  hîs  bikin  ku  van  hestan  dest  pê  bikin  berî  ku  dest  bi  têkiliyên  cinsî  bikin.

Gelek  awayên  cûda  hene  ku  mirov  di  jiyana  xwe  de  seksê  hilbijêrin:

•  Hin  kes  bêyî  ku  di  nav  têkiliyek  domdar  de  bin,  tercîh  dikin  ku  seksê  bikin

•  Hinek  tercîh  dikin  ku  seksê  bikin  beşek  ji  têkiliyek  demdirêj

•  Hin  kes  bala  endamên  heman  zayendê  dikişînin  û  bi  wan  re  têkiliyên  seksî  hene

•  Hin  kes  tercîh  dikin  ku  qet  têkiliyên  cinsî  nekin

•  Hin  kes  dibînin  ku  serpêhatiyên  wan  ên  ewil  ne  wekî  wan  difikirin  ku  dê  bibin 

Rewşa  weya  kesane  çi  be  jî,  pê  ewle  bin  ku  hûn  bijartinên  rast  û  erênî  yên  ku  ji  bo  we  çêtirîn  in  bikin.
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Bullying

Infeksiyonan

•

•  Her  kesê  ku  di  'pozîsyona  pêbaweriyê'  de  ye  ku  ji  18  salî  mezintir  e,  ew  e

bêyî  ku  ev  bi  mêr  an  jinekê  re  ye.  Ji  ber  vê  yekê  em  ê  ji  we  re  şîret  bikin  ku  heya  

ku  hûn  herî  kêm  16  salî  bin  bisekinin.

kirina  tawanekê  eger  ew  bi  ciwanekî  16  an  17  salî  re  di  bin  çavdêriya  wan  de  

têkiliya  seksî  bikin  an  jî  çalakiya  seksî  bikin.

Rêbaz  hene  ku  hûn  dikarin  xwe  biparêzin.  Heger  tu  carê  bixwazî  bi  yekî  re  li  ser  enfeksiyonên  bi  rêya  zayendî,  an  nexweşiyan  

biaxivî  an  jî  agahdariya  li  ser  rêgirtin  û  seksa  ewledar  bixwazî,  tu  dikarî  bi  malbata  xwe,  dêûbavên  xweyî,  xebatkarên  civakî,  hemşîreya  

xwe  ya  dibistanê/zanêgehê,  mamoste  an  karûbarê  plansazkirina  malbatê  re  biaxivî.

Heke  hûn  16  salî  an  mezintir  in,  divê  hûn  pê  re  seksê  nekin

Her  weha  HIV  dikare  di  xwîna  kesên  din  de  bi  parvekirina  derzî,  sirinc  an  alavên  din  ên  derzîlêdanê  re  derbas  bibe.

Tehdîd  li  her  derê  diqewime,  ne  tenê  di  dibistanê  de,  ji  ber  vê  yekê  gelek  kes  li  cîhanê  hene  ku  fêm  dikin  ku  meriv  çi  hîs  dike  ku  meriv  zordestî  

tê  kirin,  û  li  Fostering  People  em  ê  ji  we  re  bibin  alîkar  ger  carek  rastî  zordestiyê  were.

HIV  bi  têkiliya  rojane,  wek  dest  hejandin  an  hembêzkirin,  derbas  nabe.

Ger  hûn  ji  hêla  dêûbavê  weya  mezin  an  jî  kesê  ku  li  we  dinêre  rastî  zordestiyê  were,  girîng  e  ku  hûn  ji  xebatkarê  xwe  yê  civakî  an  jî  Kesên  

Xweser  ên  ku  çavdêriya  xebatkarê  civakî  dikin  re  bibêjin  ku  alîkariyê  bistînin  û  piştrast  bikin  ku  zordestî  raweste.

•  Temenê  razîbûna  seksê  hem  ji  bo  mêr  hem  ji  bo  jinan  16  sal  e.  Eve  heye

Dibe  ku  we  ji  HIV  bihîstibe.  Gava  ku  ew  di  laşê  we  de  be,  enfeksiyon  dikare  bi  demê  re  pêşve  bibe  û  zirarê  bide  pergala  weya  parastinê,  

ku  dibe  sedema  AIDS-ê.

Ji  ber  vê  yekê  hûn  belkî  difikirin,  çima  ez  ji  yekî  re  bibêjim  ku  ez  rastî  zordestiyê  dibim,  ji  ber  ku  ew  dikare  tiştan  xirabtir  bike,  ew  ê  min  

qels  bike  û  hê  bêtir  bibe  hedef,  wê  hingê  ew  ê  bêtir  min  bişidîne.

Heke  hûn  kondomê  bikar  neynin  HIV  dikare  bi  riya  seksê  ji  kesekî  derbasî  kesekî  din  bibe.

Gelek  enfeksiyonên  cihêreng  hene  ku  hûn  dikarin  bi  riya  seksê  bibin  an  derbas  bibin.  Hin  awayên  pir  hêsan  hene  ku  meriv  wê  diqewime  

rawestîne.  Gelek  cih  hene  ku  hûn  dikarin  şîretan  bistînin  ka  meriv  çawa  xwe  biparêze,  kîmyagerê  xweya  herêmî,  emeliyata  bijîjkî,  dibistan  

an  zanîngehê  biceribîne,  û  bê  guman,  hûn  her  gav  dikarin  ji  tîmê  xweya  Fostering  People  bipirsin.

kesek  ji  16  salî  biçûktir  ji  ber  ku  ev  li  dijî  qanûnê  ye.

Ma  hûn  bi  enfeksiyonên  zayendî  veguhezînin  dizanin?

Qanûn  sînorên  temenî  yên  seksê  diyar  dike:

Ewle  dimîne
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Dêûbavên  xwedan  dikarin  we  baş  nas  bikin,  û  dê  zanibin  ku  
tiştek  heye,  her  çend  ew  nizanin  ew  bi  rastî  çi  ye.

Tehdîd  dikare  her  tişt  be  ku  kesek  di  polê  de  tiştên  
tirsnak  bibêje,  navên  we  gazî  bike  an  jî  we  hîs  bike  ku  hûn  xwe  
îzole  bikin.  Tewra  dibe  ku  hevalên  we  li  hember  we  bizivirin,  û  
şîdet  be.

Medyaya  civakî  îro  di  civakê  de  rolek  mezin  dilîze,  û  zordestî  
li  ser  WhatsApp,  Facebook,  lnstagram,  Twitter  û  gelekên  din  
pêk  tê.  Hûn  dikarin  ji  mamoste,  dêûbavê  xweyî,  xebatkarê  civakî  
an  hevalê  xwe  re  bibêjin  ku  hûn  rastî  zordestiyê  tên.

Ger  hûn  têne  zordestiyê,  em  fêm  dikin  ku  hûn  çawa  hîs  
dikin.  Hûn  serê  sibê  şiyar  dibin  û  naxwazin  biçin  dibistanê  an  
zanîngehê,  dibe  ku  hûn  hîs  bikin  ku  kesek  tune  ye  ku  hûn  pê  
re  biaxivin  û  kes  fêm  nake.

Ger  hûn  agahdarî  li  ser  zordariyê  dixwazin,  Childline  malperek  
hêja  ye  ku  ciwan  lê  binihêrin,  hûn  dikarin  her  dem,  li  her  deverê  
bangî  wan  bikin  û  bişînin.

Kesên  ku  zordestiyê  li  kesên  din  dikin,  bi  awayê  xwe  êşê  dikişînin,  
û  ew  bi  vê  yekê  re  mijûl  dibin  ku  kesên  din  hestiyar  dikin,  ji  ber  
vê  yekê  ew  nizanin  ku  divê  li  ser  tiştên  ku  wan  aciz  dike  bifikirin.

Înternet  &  Mobîl
Ewlekariya  Telefonê
Her  tişt  li  serhêl  heye  û  piraniya  nifûsê  
têlefonên  xwe  yên  desta  an  înternetê  
bikar  tînin  da  ku  bi  heval,  malbat  û  
mirovên  xwe  yên  li  çaraliyê  cîhanê  re  
têkiliyê  deynin.
Hûn  dikarin  biçin  YouTube-ê  û  vîdyoyek  temaşe  bikin,  an  jî  
biçin  Instagram-ê  da  ku  bibînin  ka  kesên  navdar  li  aliyê  din  ê  
cîhanê  çi  dibêjin.

Ew  ji  bo  wan  tiştan  mezin  in,  lê  hin  kes  têlefonên  xwe  û  înternetê  
bikar  tînin  da  ku  sûcan  bikin.  Divê  hûn  hay  ji  van  mirovan  hebin.

Kesên  xerîb  dikarin  înternet  û  têlefonan  bikar  bînin  da  ku  
agahdariya  weya  kesane  bistînin.  Ger  mirovên  xelet  vê  agahiyê  
bibînin,  ew  dikarin  her  cûre  bi  wê  re  bikin.

Înternet  ji  bo  parvekirina  wêne  û  çîrokan  bi  hevalên  xwe  re  pir  
xweş  e,  lê  piştrast  bikin  ku  hûn  dizanin  kî  wan  dibîne.

Parvekirina  wêneyan  an  nivîsên  xwe  yên  bi  xerîban  re  dikare  bibe  
sedema  tiştên  mîna  tacîzê.

Înternet  amûrek  mezin  e,  lê  ji  ber  sedemên  rast  bikar  bînin.

searchpage/?query=buIlying

www.fosteringpeople.

Serdana  malpera  Kidszone  

bikin  ku  vîdyoyan  temaşe  bikin  da  ku  

ji  we  re  bibe  alîkar  ku  hûn  di  dema  

karanîna  înternetê  de  ewle  bimînin.

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

co.uk/kidszone
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Divê  hemî  zarokên  di  navbera  4  û  18  salî  
de  perwerde  bibin.

Zanyarî

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

Ger  hewceyê  we  bêtir  piştgirî  hebe,  komên  piştgirî  hene  ku  hûn  dikarin  lê  bigerin.

•

Ev  yek  ji  bo  zarokên  xwedîkar  jî  wisa  ye.  Girîng  e  ku  hûn  herin  

dibistanek  ku  ji  bo  we  rast  e,  û  ku  hûn  bi  dadperwerî  re  mijûl  

bibin.

û  heke  xemên  we  hebin,  bi  me  re  bipeyivin,  her  gav  kesek  heye  

ku  guhdarî  bike.

•

dema  hûn  behsa  pirsgirêkên  xwe  dikin.

Pir  ciwan  diçin  dibistanê,  ev  tê  wateya  Duşem  -  Înî.

Ji  polîsan  re  bêje

Ger  hûn  di  encama  sûcekî  de  birîndar  bûne  an  jî  birîndar  bûne  (bi  her  awayî  -  fizîkî,  hestyarî,  cinsî)  hûn  dikarin  mafê  tezmînatê  

ji  Lijneya  Tezmînata  Birîndarên  Tawanan  bistînin.

Hûn  dikarin  li  ser  vê  yekê  bêtir  agahdarî  ji  polîs  û  karûbarên  zarokan  bibînin.  Ger  hûn  biryar  bidin  ku  hûn  serlêdanê  bikin,  dibe  ku  hûn  

hewceyê  piştgirî  û  şêwirmendiya  qanûnî  bin.

Ger  hûn  hatine  derxistin,  dêûbavên  we  yên  xwedîkar  dikarin  

hewl  bidin  ku  we  vegerînin  dibistanê  an  we  biguhezînin  

dibistanek  din  a  ku  hûn  hilbijêrin.  Em  vê  hilbijartinê  ji  bo  we  

nakin,  hûn  û  tîmê  we  dê  li  ser  wê  biaxivin  û  ya  ku  ji  we  re  çêtirîn  

e  hilbijêrin.

Li  vir  malperek  heye  ku  hûn  dikarin  bikar  bînin  da  ku  gazî  kesek  bikin  û  şêwirdariyê  bistînin.

Parastin /  Parastina  zarokan
Divê  em  zanibin  ku  hûn  ewle  ne,  bi  rastî  ji  me  re  girîng  e  ku  em  her  tiştî  bikin  da  ku  hûn  li  malê  jiyanek  ewledar  bidin  we.

Her  kes  li  Fostering  People  xwedî  berpirsiyarî  ye  ku  pê  ewle  bin  ku  hûn  bi  tu  rengî  destdirêjiyê  nekişînin.  Ger  îdiayên  

îstîsmarê  werin  kirin,  wê  demê  divê  servîsên  zarokan  vê  yekê  ciddî  bigirin  û  lêkolîn  bikin,  carinan  bi  polîs  re.

Heger  tu  bi  tu  awayî  ji  aliyê  kesekî  ve  rastî  destdirêjiyê  bê,  divê  tu  bi  mezinekî  ku  tu  jê  bawer  dikî  re  bipeyîvî  (dêûbavên  xwe  

yên  xwedîkar,  xebatkarê  civakî  an  mamosteyê  xwe).

Ew  ê  her  gav  we  cidî  bigirin  û  li  we  guhdarî  bikin.  Nefesek  kûr  hildin  û  wextê  xwe  bidin  û  li  ser  tiştên  ku  hûn  tê  re  bipeyivin.

Mezinê  ku  we  jê  bawer  kir  ku  we  jê  re  got,  wê  hingê  dê  bikaribe  tiştek  li  ser  wê  bike.  Pêdivî  ye  ku  hûn  her  du  jî  li  ser  tiştê  ku  hûn  

ê  paşê  bikin  li  hev  bikin,  lê  divê  hûn  zanibin  ku  ji  bo  ku  destdirêjî  raweste,  ew  ê  belkî  neçar  bin  ku  ji  kesekî  din  re  li  ser  

destdirêjiyê  bibêjin,  da  ku  hûn  pê  ewle  bin  û  parastî  bin.

Ciwan  û  Qanûn
Ger  hûn  bûne  qurbanê  sûc,  bêdeng  nemînin  û  xwe  veneşêrin.

•  Hûn  dikarin  bi  dê  û  bavên  xwe  yên  xwedîkar  re  bipeyivin,  carinan  gava  ku  hûn  bi  yekî  re  ne  girêdayî  bin  ev  alîkarî  dike

Lêbelê  carinan,  dibe  ku  zarokên  xwedan  ji  ber  hin  sedeman  
neçin  dibistanê.

Em  ê  hewl  bidin  ku  hûn  li  dibistana  ku  hûn  berê  lê  ne  bihêlin  

dema  ku  hûn  bi  malbata  xweya  xweyî  re  bar  bikin.  Lêbelê,  

carinan  ev  yek  nabe,  ji  ber  ku  dibe  ku  hûn  pir  dûr  ketine.  Em  

hemî  fêm  dikin  ku  destpêkirina  dibistanek  nû  û  peydakirina  
hevalên  nû  çiqas  dijwar  e,  ji  ber  vê  yekê  em  ê  hewl  bidin  ku  

dibistanek  ku  ji  we  re  rast  e  bibînin.  Em  dixwazin  bizanin  ka  hûn  li  

ser  dibistana  xwe  çawa  hîs  dikin,



Her  gav  ji  bîr  mekin,  bijartina  we  ye  ku  hûn  

çawa  dixwazin  bi  tiştan  re  mijûl  bibin,  ji  ber  

vê  yekê  her  gav  ji  mirovan  re  bêjin  ku  hûn  
dixwazin  çi  bikin.

Ger  hûn  bi  xwe  ne  seqet  in,  her  
gav  ji  bîr  mekin  ku  kesên  bi  seqetî  
dikarin  bi  neheqî  li  wan  bête  kirin.  
Bawer  bikin  ku  hûn  jî  mîna  her  kesê  
din  bi  rêzdarî  û  dilovanî  bi  mirovên  
kêmendam  re  mijûl  bibin.Ger  li  we  zordestî  tê  kirin,  bêdeng  

nemînin,  divê  hûn  ji  dê  û  bavên  xwe  
an  jî  xebatkarê  civakî  re  bibêjin  ku Ew  ê  tu  carî  we  cudakariyê  nekin.

alîkarî.  Gelek  komên  piştgirî  hene  ku  
hûn  dikarin  pê  re  biaxivin.

Em  dêûbavên  xweyî  fêrî  nijadperestî  û  
pêşdarazîyê  dikin  ku  zarok  û  ciwan  di  jiyana  xwe  de  
rû  bi  rû  bibin,  û  ew  dikarin  ji  we  re  bibin  alîkar  ku  
hûn  bi  pirsgirêkên  ku  diqewimin  re  mijûl  bibin.  Ger  
hûn  dêûbavên  xwedan  heman  baweriyên  we  nebin,  
eger  hûn  nexwazin  ew  ê  nehêlin  ku  hûn  beşdarî  
tiştek  bibin.

Nijad,  ol  an  çanda  we  çi  dibe  bila  bibe,  dê  û  bavên  
we  yên  xwedîkar  dê  pê  ewle  bibin  ku  hewcedariyên  
we  bi  cih  werin.  Girîng  e  ku  hûn  bikaribin  her  
kevneşopî  an  rîtuelan  biparêzin.  Hemî  dê  û  bavên  
me  yên  xwedî  perwerde  li  ser  ol  û  çandan  têne  
dayîn,  da  ku  hûn  xwe  rehet  hîs  bikin  ku  bi  wan  re  li  
ser  hewcedariyên  xwe  û  tiştên  ku  hûn  bikin  biaxivin.
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Seqetbûn  divê  nehêle  ku  
hûn  ji  jiyanê  kêfê  bistînin.  
Pêdivî  ye  ku  hûn  heman  
derfetan  bidin  we,  mîna  
beşdarî  werzîşê,  rêwîtiya  
li  cîhên  cihêreng  û  bêyî  
pirsgirêk  bikeve  nav  
avahiyan.

Dê  û  bavên  we  dê  hurmeta  
baweriyên  we  yên  olî  an  giyanî  bidin.
Ew  ê  piştrast  bikin  ku  hûn  
şansê  we  heye  ku  hûn  tiştên  olî  
an  çandî  yên  ku  hûn  dikin  
bidomînin  dema  ku  ew  li  we  digerin.

Ol,  nijad  &  çand

zarokên  astengdar  & 

mirovên  ciwan
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Cihê  we
Tiştê  ku  dê  were  dayîn: Karkerê  civakî  yê  

desthilatdariya  we  ya  herêmî  dê  çi  bide  we:

Divê  xebatkarê  weya  

civakî  van  tiştan  
hemûyan  bike.  Ger  ew  
nebin,  ji  wan  re  bêjin  an  
jî  bi  dêûbavên  xwe  yên  
xwedîkar  re  li  ser  wê  bipeyivin.

ji  bo  sohbetê  an  ji  bo  axaftina  li  ser  tiştek  kesane,

•  Peymana  weya  cihgirtinê  (mal

qaîdeyên,  hûn  ê  çiqas  pere  bistînin,  cilan  hwd.)

•  Dîrokek  ji  bo  vekolîna  weya  yekem  a  bicîhkirinê

(ev  ê  di  nav  28  rojan  de  ji  dema  ku  hûn  çêdibe

•  Dema  axaftinê  ye.  Ger  hewcedariya  we  bi  nefes  û  kesek  hebe

ji  we  re  bêje  ku  rêvebirê  wan  kî  ye  û  hûn  dikarin

paşê  ji  hêla  dêûbavên  mezin

gava  yekem  tê  hundur)

•  Navê  xebatkarê  we  yê  civakî

bi  wan  re  têkilî  daynin.

hûn  dikarin  bi  xebatkarê  civakî  yê  desthilatdariya  xwe  ya  herêmî  re  biaxivin.

•  Nav,  navnîşan  û  hejmara  telefona  wan.  Ew  ê

•  Agahiyên  li  ser  çima  li  te  digerin

Ji  ber  vê  yekê,  dibe  ku  hûn  berê  di  lênêrînê  de  bûna,  an  jî  dibe  ku  ev  yekem  car  be  lê  
em  dixwazin  ku  hûn  li  ser  her  tiştî  haydar  bin.

Çi  teşwîq  dike?
Xwedîkirin  ew  e  ku  malbatek  li  zarokek  an  ciwanek  dinêre  dema  ku  ew  nikaribin  bi  malbata  xwe  ya  jidayikbûnê  re  bijîn.

Hûn  ê  li  mala  dê  û  bavê  xweyê  xweyî  bijîn  û  ew  ê  her  tiştê  ku  hûn  hewce  ne  bidin  we.  Ew  ezmûnek  pir  xemgîn  e  ji  ber  ku  hûn  hîna  
wan  nas  nakin,  lê  em  dizanin  ku  hûn  ê  di  lênêrîna  wan  de  ewle  bin.
(Me  gelek  kontrol  kirine)

Li  seranserê  cîhanê  dêûbavên  xwedîkar  hene.

Ew  hemî  mal  û  şêwazên  jiyanê  hene.  Carinan  jixwe  zarok  an  xortên  wan  hene  ku  bi  wan  re  dijîn,  carinan  zarokên  wan  bi  xwe  ne,  carinan  
jî  zarokên  din  ên  xwedîkar  in.

ku  hûn  bi  kê  re  ne  beşek  ji  malbata  weya  lênêrînê  ye  re  bipeyivin

Dema  ku  hûn  diçin  hundur
Hest  hestiyar,  fikar  an  tewra  ditirsîn  pir  normal  e  heke  wextê  barkirina  nav  mala  xweya  xweyî  ye.  Ji  bo  naskirina  mirovan  dem  hewce  

dike,  ji  ber  vê  yekê  em  dizanin  ku  hûn  bi  biyaniyan  re  derbas  dibin.  Em  fêm  dikin  ku  hûn  xemgîn  in  ji  ber  ku  hûn  ji  malbata  xwe,  an  malbata  

xweya  berê  dûr  dikevin.

Dê  û  bavên  weyên  teze  vê  yekê  dizanin,  û  ew  ê  ji  we  re  bibin  alîkar  ku  hûn  tê  de  bicîh  bibin.

Dê  û  bavên  we  yên  xwedîkar  dê  li  bendê  nebin  ku  hûn  tavilê  li  wir  bi  cih  bibin,  ew  ji  kesî  re  ne  adil  e.  Ger  hûn  rêyek  difikirin  ku  dê  ji  we  re  bibe  

alîkar  ku  hûn  xwe  baştir  hîs  bikin  ku  hûn  li  hundurê  xwe  hîs  bikin,  hûn  dikarin  ji  xebatkarê  xwe  yê  civakî  an  malbata  xweya  xweyî  re  bibêjin,  û  ew  

ê  bibin  alîkar  ger  ku  ew  bikarin.

Dê  û  bavên  we  yên  xwedîkar  dê  ji  we  re  qala  xwe  bikin,  û  dibe  ku  hûn  bi  wan  re  jî  tiştên  hevpar  hebin.  Ger  tu  bixwazî,  tu  dikarî  ji  wan  re  

jî  tiştên  li  ser  xwe  bibêjî.

•  Gelek  şîret
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Ger  hûn  bixwazin  beşdarî  civînê  bibin  xebatkarê  weya  civakî  û  

xebatkarê  çavdêriya  civakî  ya  Fostering  People  dê  di  civînê  de  

piştgiriyê  bidin  we.

Dema  ku  hûn  diçin  hundur
Ji  ber  ku  tu  lênêrînê  dikişînî,  dê  civîn  çêbibin  da  ku  em  li  ser  lênihêrîna  we,  rewşa  we  û  malbata  weya  jidayikbûnê  biryaran  bidin.  Gelek  

hevdîtin  hene  ku  ev  in:

•  Rêzkirina  hemû  detayan

•  Çêkirina  planan

•  Kontrolkirin  ka  tişt  çawa  diçin
Em  hez  dikin  ku  hûn  beşdarî  civînên  me  yên  ku  li  ser  we  ne,  bibin,  da  ku  hûn  ji  me  re  bibêjin  ku  hûn  çi  hîs  dikin,  hûn  çi  hewce  dikin  û  hûn  çi  

dixwazin.  Ew  bi  kîjan  celebê  civînê  ve  girêdayî  ye,  li  ser  çiqas  hûn  ê  tevlê  bibin,  lê  em  ê  her  gav  ji  we  re  vebêjin  berî  ku  hûn  werin.  Her  çend  

hûn  neçin  civînê  jî,  hûn  dikarin  her  gav  binivîsin  an  jî  ji  kesekî  re  bibêjin  ku  hûn  dixwazin  kesên  di  civînê  de  çi  bizanibin.

Dibe  ku  hûn  bixwazin  wê  ji  me  re  binivîsin  an  vîdyoyê  bikin.

Em  dixwazin  ku  hûn  bibin  beşek  ji  van  civînan,  da  ku  em  

bizanin  ka  hûn  çawa  hest  dikin.

Em  ê  bi  desthilatdariya  xwecihî  û  her  
dezgehên  din  ên  ku  di  lênêrîna  we  de  
têkildar  in  re  bixebitin  da  ku  hûn  pê  ewle  
nebin  ku  hûn  xwe  li  derve  hîs  nekin,  an  ku  
em  bêyî  we  biryaran  didin.
Mafê  we  heye  ku  hûn  piraniya  agahdariya  ku  me  derheqê  we  de  

hene  bibînin  û  divê  desthilatdariya  herêmî  piştrast  bike  ku  ew  

agahdarî  li  ser  rewşa  we  didin  we  ku  ji  we  re  hêsan  tê  fam  kirin.

Dema  ku  hûn  di  nav  malbatek  guhezbar  de  cih  digirin,  hûn  
ê  bi  dêûbavên  xweyî  û  karûbarên  zarokên  xwe  re  hevdîtinên  
birêkûpêk  bikin  da  ku  hûn  pê  ewle  bin  ku  her  tişt  baş  dimeşe,  û  
hûn  bibînin  ka  tiştek  heye  ku  hewce  bike  ku  were  guheztin  da  ku  
ew  çêtir  bikin.

Pêşniyara  weya  yekem  di  nav  20  rojan  de  piştî  ku  hûn  bi  dêûbavên  

xweyên  xweyî  re  derbas  dibin  tê  kirin.  Piştî  3  mehên  din.

Ger  hûn  ji  axaftina  li  pêşberî  mirovan  aciz  in  wê  hingê  hûn  

dikarin  ji  bo  piştgiriyê  kesek  bi  xwe  re  bînin.  Ger  hûn  nexwazin  

beşdarî  xebatkarê  xwe  yê  civakî  bibin  û  SSE  dê  li  ser  wê  yekê  

biaxive  ku  hûn  çawa  dikarin  piştrast  bikin  ku  nêrînên  we  di  civînê  

de  têne  eşkere  kirin.

Bi  rastî  girîng  e  ku  hûn  fersenda  beşdarî  van  civînên  nirxandinê  

bibin.

Pêvajoya  sêyem  dê  piştî  6  mehan  were  kirin  û  her  lêkolînek  paşê  

dê  her  6  mehan  carekê  were  kirin.
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Bi  malbat  û  

hevalên  xwe  re  têkilî  daynin
Daîreya  xizmetên  zarokan  an  jî  pêbawerî  divê  we  teşwîq  
bike  ku  hûn  bi  malbat  û  hevalên  xwe  re  têkiliyê  deynin,  
heya  ku  bi  rastî  sedemên  baş  hebin  ku  hûn  wiya  nekin. ,  ji  
ber  ku  hûn  dikarin.  Zagonek  li  cîh  heye  ku  van  hemîyan  bi  
navê  Qanûna  Zarokan  1989  rave  dike  û  an  xebatkarê  weya  
civakî  an  jî  xebatkarê  me  yê  civakî  yê  Fostering  People  dikare  
ji  we  re  rave  bike.

Carinan  ji  bo  ewlehiya  we  vebijarkek  baş  ev  e  ku  hûn  di  derheqê  

têkiliyê  de  rêgezên  we  hebin,  mîna  dema  ku  hûn  serdana  kesek  dikin  

kesek  bi  we  re  li  wir  bin,  an  jî  têlefon  û  çalakiya  weya  li  ser  medyaya  

civakî  were  şopandin.  Ev  ne  ji  ber  wê  ye  ku  ew  ji  we  bawer  nakin,  ew  

tenê  berpirsiyar  in  ku  bicîh  bikin  ku  hûn  baş  û  ewle  ne.

Dîtina  malbat  û  hevalên  xwe  dikare  bîranîn  û  hestên  kevn  derxe,  ku  

hûn  xemgîn  bibin  an  jî  dibe  ku  hêrs  bibin.  Ger  ji  we  re  piştgirî,  wext  ji  

xwe  re  an  jî  kesek  ku  hûn  pê  re  bipeyivin  hewce  ne,  bila  kesek  zanibe,  

em  fêm  dikin.

Dê  û  bavên  we  yên  mêtinger  dê  bi  wan  re  bi  dadperwerî  tevbigerin,  lê  ew  jî  dixwazin  

ku  bi  dadperwerî  bi  wan  re  were  kirin.

Dibe  ku  hûn  bixwazin  li  mala  hevalekî  xwe  bimînin,  lê  hûn  hewce  

ne  ku  ji  xebatkarê  xwe  yê  civakî  an  jî  dêûbavên  xwe  yên  xwedîkar  

agahdar  bikin  û  ew  dikarin  li  hev  bikin  ka  ev  çawa  dikare  bibe.

Xebatkarê  we  yê  civakî  dê  bi  kê  re  bipeyive  dema  ku  hûn  di  

lênêrîna  malbatê  de  ne.  Ger  hûn  nexwazin  ne  hewce  ye  ku  hûn  

bi  kesek  re  têkilî  daynin.  Ger  hûn  bi  kesekî  re  di  têkiliyê  de  bin,  û  

dixwazin  rawestin,  ji  xebatkarê  xwe  yê  civakî  re  bêjin  û  ew  ê  

alîkariyê  bikin.

Ew  ê  belkî  dixwazin  bangek  bilez  bidin  malbata  hevalê  we  da  ku  

pê  ewle  bin  ku  bi  wan  re  baş  e,  û  hûn  ewle  ne.  Ev  peyman  dê  

biqewime  gava  ku  hûn  dest  bi  cîgiriya  xweya  xerîdar  bikin,  û  hûn  

dikarin  wê  di  'peymana  bicîkirina  xerîdar'  de  nivîsandî  bibînin.

Karkerên  we  yên  civakî  û  dêûbavên  we  yên  xwedîkar  divê  her  gav  

bi  malbat  û  hevalên  we  bi  dilovanî  û  bi  hurmet  tevbigerin.  Ger  malbat  

an  hevalên  we  werin  serdana  we,  wê  hingê  dê  rêgez  hebin  ku  ew  

bişopînin,  ji  ber  ku  ew  li  mala  dê  û  bavê  we  ne.

Dibe  ku  carinan  hebe  ku  xebatkarê  weya  civakî  an  dêûbavên  

xwedan  biryar  bidin  ku  di  jiyana  we  de  kesek  heye  ku  hûn  pê  re  

neaxivin,  ji  ber  ku  ew  dikarin  zirarê  bidin  we.  Xebatkarê  we  yê  civakî  

dê  sedemên  vê  yekê  vebêje  û  bi  we  û  dêûbavên  we  yên  xwedîkar  re  

bipeyive  ka  meriv  çawa  ewleh  bimîne.

Gava  ku  lihevhatinek  li  ser  kê  hûn  dikarin  pê  re  têkilî  daynin  çêbibe,  dê  

gengaz  be  ku  hûn  bi  gelek  awayên  cûda  bi  malbat  û  hevalên  xwe  re  

têkilî  daynin.

Ev  dibe  ku  serdana  wan,  şandina  nivîsê,  telefonê  an  e-

nameyê  be.



Dema  ku  hûn  têkevin  hundur,  hûn  ê  hebin:
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Dema  ku  hûn  diçin  nav  lênêrîna  lênêrîn  û  destûr  
didin  ku  hûn  tiştên  nepenî  hebin,  hûn  hîn  jî  destûr  
didin  nepeniya  xwe.

•  Cihek  ewle  ji  bo  ku  hûn  tiştên  xwe  yên  kesane  biparêzin

•  Formên  xwe  yên  'Gotinên  xwe  bêje'  û  'Bê  bihîstin'  temam  bikin  û  hemî  çavkaniyên  ku  li  ser  Kidszone  hene  nîşanî  we  bidin.

•  Bi  xebatkarê  xwe  yê  civakî  û  dê  û  bavên  xwe  re  bipeyivin.  Ew  ê  bibêjin

•  Beşdar  bibin  û  beşdarî  planên  lênêrîna  xwe  û  vekolînên  lênêrînê  bibin

dibe  ku  drav  bide,  ji  ber  vê  yekê  dibe  ku  hûn  neçar  bibin  ku  wê  bi  hindek  sînordar  bikin

mîqdara  demê).

•  Mafê  ku  agahdariya  we  ya  kesane  nepenî  bimîne

•  Hêza  çêkirina  telefonên  kesane  yên  taybet  (van

Starfish  Promise

Hemî  dê  û  bavên  me  yên  dildar  ji  bo  her  zarokek  ku  lê  dinihêrin  sozek  stêrk  didin. 
Ew  soz  didin  ku  cûdahiyek  ji  we  re  çêbikin  û  ezmûna  weya  lênêrîna  lênêrîna  lênêrînê  bi  qasî  ku  ew  
dikare  erênî  be.

Dê  û  bavên  we  yên  mezin  soz  didin  ku:
•  Li  te  guhdarî  bike

•  Ji  bo  lênêrîn,  parastin,  mezinkirin  û  hêzkirina  we  pabend  bin

•  Ji  bo  ku  ezmûn  û  encamên  ku  di  lênêrîna  me  de  ne  çêtir  bikin  tevbigerin

•  Bi  namzedkirina  we  ji  bo  nexşeyên  xelat  û  pêşbaziyan  wekî  ku  hûn  tevlêbûna  xwe  bi  Kesên  Pêşkêşkar  re  pêşde  bibin

her  weha  beşdarî  bûyerên  ajansan  dibe

•  Ji  bo  teşwîqkirin,  piştgirî  û  îmkana  we  her  tiştî  bikin  ku:

hûn  ku  cîhê  we  yê  ewledar  heya  ku  tunebe  nayê  lêgerîn

•  Beşdarî  çalakî  û  bûyerên  beşdariyê  di  nav  Fostering  People  de  bibin.

sedemek  pir  giran.  Hûn  ê  ji  we  re  bêjin  ka  çima  ger  hewce  bike  ku  ev  bibe.

nepeniya  te



ew  nikarin  we  ji  dîtina  wan  bi  tevahî  rawestînin

Gava  ku  hûn  bi  dêûbavên  malbata  xwe  re  bar  dikin,  dibe  ku  hûn  cil  û  pêlavên  minasib  nebin.  Xizmetên  zarokan  belkî  karibin  

hinek  pereyan  bistînin  ji  bo  kirîna  cil  û  bergên  ku  hûn  hewce  ne,  li  şûna  ku  dêûbavên  we  yên  xwedîkar  pereyên  xwe  li  ser  xerc  

bikin.  Dibe  ku  hûn  bikarin  vî  pereyî  bistînin  ger  hûn  neçar  bin  ku  dibistanê  biguherînin  an  jî  unîformek  tevahî  nû  bistînin.

nijad,  çand,  zayendî,  seqetî  an  zayend

Ger  hûn  nekarin  pir  ji  malbata  xwe  bibînin  dema  ku  hûn  di  lênêrîna  malbatê  de  dijîn,  girîng  e  ku  hûn  bigihîjin  kesek  li  derveyî  

malbatê  û  karûbarên  zarokan.  Li  vir  Ziyaretvanê  weya  Serbixwe  tê  hundur,  ku  tu  têkiliya  wî  bi  kesên  ku  li  we  digerin  re  tune  ye.  Hûn  

dikarin  bi  wan  re  li  ser  her  tiştê  ku  hûn  hewce  ne  biaxivin,  û  ew  dikarin  ji  we  re  bibin  alîkar  ku  hûn  hewceyê  alîkariyê  bin.  Ger  hûn  

mêvanek  serbixwe  dixwazin,  tenê  ji  xebatkarê  xwe  yê  civakî  bipirsin.

Disîplîn  li  malên  xwedîtiyê  tê  kontrol  kirin.  Destûr  nayê  dayîn  ku  

dê  û  bavên  we  bi  van  awayan  we  ceza  bikin:

•  Ew  nikarin  ji  ber  tiştekî  ku  we  kiriye,  hûn  nehêlin  ku  hûn  

serdana  malbata  xwe  bikin

•  Ew  nikarin  rawestin  an  kêmtir  pereyên  tûrik  bidin  we.

•  Ew  tenê  dikarin  we  ji  zarokên  din  dûr  bixin

•  Ew  nikarin  rê  li  malbata  we  bigirin  ku  serdana  we  nekin,

Dê  û  bavên  we  yên  xwedîkar  divê  pê  ewle  bin  ku  ew  li  şûna  her  tiştê  ku  hûn  jê  mezin  bûne,  an  tiştê  ku  zirarê  dîtine,  bikin.  Ew  

ê  bi  pereyê  ku  em  bidin  wan,  vê  bikirin.

heya  ku  hûn  ji  ber  sedemên  bijîşkî  hewce  nebin

Ger  hûn  qaîdeyên  ku  we  bi  wan  re  li  hev  kirine  bişkînin,  wê  hingê  

divê  hûn  ji  bo  tiştê  ku  we  kiriye  li  hêviya  encamek  bin.  Mînak  ev  e,  

ku  ji  bo  dereng  hatina  bingeh  tê  girtin.

Dema  ku  hûn  bi  dê  û  bavên  xwe  yên  xwedîkar  û  xizmetên  zarokên  xwe  re  li  ser  pereyê  berîka  xwe  bipeyivin,  divê  ew  bi  zelalî  ji  we  

re  bibêjin  ku  hûn  bi  pereyê  berîka  xwe  çi  bikirin.  Aşkerekirina  vê  yekê  dê  ji  we  re  hêsantir  bike  ku  hûn  paşê  di  mana  xwe  de  fêm  

bikin.

•  Divê  ew  li  hember  dînê  we  bêhurmetiyê  nekin,

Dema  ku  hûn  bi  wan  re  dijîn,  bi  dêûbavên  xwe  yên  xwedîkar  re  

li  ser  qaîdeyan  bipeyivin.

Ger  zarok  an  ciwanên  din  li  wir  bijîn,  ew  ê  qaîdeyên  bi  heman  rengî  bişopînin.  Ger  hûn  hîs  dikin  ku  qaîdeyên  ne  dadperwer  in,  divê  

hûn  li  ser  vê  yekê  bipeyivin  û  dêûbavên  xwe  yên  dilxwaz  bikin,  lê  bi  rengek  maqûl.

•  Li  te  bixin  an  li  te  bixin

Ne  hewce  ye  ku  hûn  yek  ji  van  cezayên  ji  malbata  

xweya  xwerû  ragirin.  Ger  hûn  ji  çawaniya  dermankirina  we  nerazî  

bin,  DIVÊ  hûn  ji  xebatkarê  xwe  yê  civakî  re  bibêjin.

Heke  hûn  hest  dikin  ku  qaîdeyên  xelet  in  û  hûn  pir  nerazî  ne,  hûn  dikarin  bi  xebatkarê  xwe  yê  civakî  re  biaxivin,  an  gilî  bikin.

•  Bi  dayîna  dermanan  nikarin  we  kontrol  bikin,

Girîng  e  ku  hûn  zanibin  ku  her  kes  pêdivî  ye  ku  rêzan  bişopîne  da  

ku  bi  hev  re  jiyanek  adil  û  rehet  bike.

ji  bo  demeke  kurt,  da  ku  hûn  bihêle  ku  hûn  aram  bibin,  lê

heta  ku  sedemek  baş  hebe

Hûn  ê  pereyê  tûrikê  bistînin  û  dêûbavên  we  yên  xwedîkar  dê  werin  dayîn  da  ku  alîkariya  we  bikin.  Hûn  dikarin  pereyê  xwe  ji  bo  

kirîna  cil  û  pêlavan  bikar  bînin.  Dê  û  bavên  we  yên  xwedîkar  divê  pê  ewle  bin  ku  têra  we  pêlav  û  cil  û  bergên  we  hebin  (uniforma  

weya  dibistanê  jî).
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Pereyên  Pocket  û  Alîkariyên  Cilan

Mêvanên  Serbixwe

Di  mala  her  kesî  de  qaîdeyên  cûda  cûda  ne.  Dibe  ku  malbata  weya  xwedî  qaîdeyên  
ku  gava  hûn  bi  wan  re  bar  bikin  dê  ji  we  re  bibêjin.

Rêbaz  & 
Hêviyên
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Pênaseya  qanûnî  ya  Staying  Put:
Staying  Put  ji  bo  ciwanek  ku  'mafdar  e'  heye  -  ew  kesê  ku  ji  14  saliya  xwe  vir  ve  13  hefte  an  
jî  zêdetir  di  lênêrînê  de  derbas  kiriye  û  dema  ku  ew  dibin  18  saliya  xwe  hîn  jî  li  wî  (di  
lênêrînê  de)  lênihêrin.  Divê  ew  bi  hev  re  bijîn.  dêûbav  ku  ji  hêla  desthilatdariya  herêmî  ve  
an  jî  ji  hêla  dezgehek  lênêrînê  ve  hatî  pejirandin.

Ma  Staying  Put  ji  bo  we  û  dêûbavê  weya  mezin  rast  e?

Gava  ku  hûn  dest  bi  plansazkirina  dev  ji  lênêrînê  dikin,  ev  ê  hemî  

hewcedariyên  we  bihesibîne.  Nirxandina  hewcedariyê  dê  ji  

xebatkarê  we  re  bibe  alîkar  û  hûn  fêm  bikin  ka  çi  hewce  dike  ku  di  

plansaziya  riya  we  de  cih  bigire.

in,  di  nav  rewşên  weha  de  piştgirîya  pratîk  û  rêkeftina  darayî  

jî  heye.

Wekî  beşek  ji  nirxandina  wan  divê  ew  bifikirin  ka  Staying  

Put  îhtîmalek  e  û  divê  bi  we  û  dêûbavê  weya  xwedîkar  re  nîqaş  bikin.

Pêdivî  ye  ku  di  vekolîna  yekem  de  piştî  16-saliya  we  were  nîqaş  kirin  

û  tiştê  ku  biryar  tê  girtin  divê  di  plansaziya  riya  we  de  were  tomar  

kirin.

Pir  girîng  e  ku  xebatkarê  we  li  ser  feydeyên  Staying  Put  û  hem  

jî  guheztinên  ku  ew  ê  di  navbera  we  û  dêûbavê  we  de  çêbike  

nîqaş  bike.

Dema  ku  hûn  gihîştin  16  salî  xebatkarê  weya  civakî  dê  
nirxandina  hewcedariyê  bike.

Carinan  dibe  ku  Staying  Put  ne  mumkin  be;  ew  jî  bi  şert  û  

mercên  dê  û  bavên  we  ve  girêdayî  ye.

Di  heman  demê  de  divê  di  hemî  lêkolînên  din  de  berî  ku  hûn  bibin  

18  salî,  heke  rewşa  we  biguhere,  were  hesibandin.

Dibe  ku  hûn  nexwazin  piştî  18  saliya  xwe  bi  dê  û  bavên  xwe  yên  

xwedîkar  re  bimînin;  dibe  ku  hûn  bixwazin  bi  malbata  xwe  ya  

jidayikbûnê  re,  li  xanîyên  piştgirîkirî  an  jî  li  cîhê  xwe  bijîn.

Aranjmanên  Staying  Put  hewceyê  lihevhatina  dêûbav  û  kesê  ciwan  

e  ku  ew  diçin  kar.

Divê  xebatkarê  we  jî  li  ser  kîjan  alternatîfan  nîqaş  bike

Pêdivî  ye  ku  hûn,  dêûbavê  we  û  xebatkarê  we  bi  Staying  Put  razî  

bibin  û  hûrguliyên  ka  dê  çawa  bixebitin.

Amadekirina  ji  bo
pêşeroja  te

Ji  ber  vê  yekê,  gava  ku  wextê  dev  ji  lênêrînê  ye,  dibe  ku  hûn  ji  şabûnê  birevin  ku  bibin  
xwedî  serxwebûn  û  azadiya  xwe,  an  jî  dibe  ku  hûn  ji  ber  hiştina  dêûbavên  xwe  yên  mezin  
aciz  bibin,  an  tewra  ji  tiştê  ku  pêş  de  tê  jî  xemgîn  bibin.

Staying  Put
Staying  Put  cihê  lênêrînê  ye  ku  piştî  18  saliya  xwe  bi  dêûbavê  

xweyê  xweyî  re  bijî.

Bi  salan  ciwan  gelek  caran  dema  ku  18  salî  bûn  li  cem  dê  û  bavên  

xwe  dimînin,  lê  qanûn  di  Gulana  2014an  de  guherî  da  ku  

desthilata  herêmî  ya  we  piştgirî  bide  vê  rêkeftinê  ger  hûn  û  

dêûbavê  we  bixwazin  ku  ew  biqewime  û  ew  di  berjewendiya  we  

de  ye.

Ev  nûçeyek  pir  xweş  e,  ji  ber  ku  hûn  dikarin  bi  mirovên  ku  hûn  

nas  dikin  re  bijîn  û  yên  ku  gava  ku  hûn  mezin  bûne  piştgirî  

dane  we  bidomînin.

Wateya  wê  ew  e  ku  gelek  ciwan  heta  21  saliya  xwe  an  jî  mezintir  

ji  malên  xwe  yên  xwedîtiyê  dernakevin!

Ew  dikare  ji  we  re  bibe  alîkar  ku  hûn  têkevin  nav  perwerdehiyê  

û  perwerdehiyê  an  bidomînin  an  jî  wextê  bidin  we  ku  hûn  pirsgirêkên  ku  

hûn  pê  re  rû  bi  rû  dimînin  gava  ku  hûn  derbasî  mezinan  dibin  çareser  bikin.



Heke  hûn  hest  dikin  ku  hûn  nekarin  dîtinên  xwe  bidin  pêş,  hûn  

dikarin  ji  parêzerek  bixwazin  an  hevalek  an  malbatek  xwe  bînin  ku  

piştgirî  bidin  we.

Dibe  ku  hûn  hîs  bikin  ku  hûn  amade  ne  ku  berî  vê  yekê  bimeşin  

û  divê  di  her  vekolîna  plansaziya  rê  de  were  nîqaş  kirin.

Ger  ne  mumkin  be  ku  hûn  fikarên  xwe  çareser  bikin,  divê  hûn  

hûrguliyên  ku  hûn  çawa  gilî  bikin  bipirsin.  Her  weha  dê  hûrgulî  li  

ser  malpera  desthilatdariya  weya  herêmî  jî  hebin.

Lêbelê,  tenê  ji  ber  ku  ew  tê  nîqaş  kirin  nayê  vê  wateyê  ku  hûn  

neçar  in  ku  pêşde  biçin,  lê  ger  ku  lihevkirin  ji  nişka  ve  biqede  divê  

planek  piştgir  hebe.

Hûn  dikarin  vekolînek  bilez  a  plansaziya  riya  xwe  daxwaz  bikin,  

da  ku  fikarên  we  bêne  hesibandin.

Erk  e  ku  desthilatdariya  xwecihî  heta  21  saliya  we  piştgirî  

bide  sazûmana  we  ya  Staying  Put.

Di  van  rewşan  de  hûn  dikarin  bipirsin  ka  hûn  dikarin  bi  

dêûbavên  xwe  yên  berê  re  bimînin,  lê  ji  bo  ku  desthilatdariya  

herêmî  qebûl  bike  ne  hewce  ye.

Dibe  ku  hin  rewş  hebin  ku  di  berjewendiya  we  de  ye  ku  hûn  piştî  

21  saliya  xwe  bi  dêûbavê  xwe  yê  berê  re  bimînin,  ji  ber  ku  hûn  

qursek  perwerdehiyê  ya  ku  neqediyaye  dikin,  an  hûn  bi  hin  pirsgirêk  

an  pirsgirêkên  taybetî  re  têdikoşin.

Her  weha  hûn  dikarin  daxwaz  bikin  ku  parêzvanek  were  tayîn  

kirin  ku  ji  bo  ravekirina  nêrînên  we  ji  şêwirmendê  weya  kesane  

an  xebatkarê  civakî  re  bibe  alîkar  û  nûnertiya  civîna  vekolîna  

plansaziya  we  bike.

Hemî  ciwanên  ku  li  wan  têne  şopandin  divê  xwediyê  karmendek  

çavdêriya  serbixwe  (CIRO)  bin.

Ger  hûn  ji  plana  xweya  rêgezê  an  biryara  ku  di  derbarê  

Staying  Put  de  hatî  girtin  nerazî  ne,  wê  hingê  divê  hûn  bi  CIRO-ya  

xwe  re  biaxivin.
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Dimeşin  _

Ji bo bêtir şêwirdariyê biçin ku derê?

Li  ber  Deng

Şêwirmendî  û  arîkariya  zagonî  ya  bêpere  (ku  jê  re  parêzvanî  

tê  gotin)  bidin  ciwanên  ku  di  lênêrînê  de  dijîn  an  vê  dawiyê  

dev  ji  lênêrînê  berdane.

T:  0808  800  5792

www.coramvoice.org.uk

Xizmeta  Parastina  Neteweyî  ya  Ciwanan  (NYAS)
Agahdarî,  şêwirdarî,  parêzvanî  û  nûnertiya  qanûnî  ji  zarok  û  

ciwanan  re  pêşkêş  bikin.

T:  0808  808  1001

www.nyas.net

Ger  hûn  ji  plana  ji  bo  
we  ne  razî  ne  çi  bikin.



Dengê te
Her kes cûda ye û em hemî ji tiştên cûda hez dikin 
û her gav ne hêsan e ku meriv bi mirovên din re 
biaxive.

Gava ku hûn bi mirovên din re dijîn, divê hûn 
qebûl bikin ku ne her tişt dê çawa ku hûn dixwazin 
biçe, û carinan jî divê hûn bi yên din re li hev bikin. 
Dê carinan hebin ku ew jî bi we re li hev bikin.

Dibe ku carinan dijwar be, dibe ku hûn nakokî û 
têgihîştinê hebin, lê çi dibe bila bibe, girîng e ku 
hûn her gav rêz ji mirovên ku hûn pê re dijîn hebe, 
û zanibin ku dibe ku hin tevger neyên qebûlkirin.

Dengê we ji me re girîng e, tenê awayê ku em 
dizanin ku em karekî baş dikin ev e ku hûn 
kêfxweş in, ji ber vê yekê em

her gav dixwazin bibihîzin ka hûn çawa hîs dikin û çi 
dikare cûda were kirin.

Em her sal li xebatên dê û bavên xwedî mêze dikin û 
em ji zarok û ciwanên ku li cem wan mane dipirsin 
ka wan çawa rûniştina xwe dît, çi baş bû, çi xirab bû, 
çi dikaribû çêtir an cûdatir bûya.

Ger di cîhana xweya guheztinê de carinan hewce be 
ku hûn li ser tiştek gilî bikin, nameyek rasterast ji 
tîmê ewlehiya kalîteyê ya Fostering People re 
bişînin. (Pêvajoya gilî li pişta vê rêbernameyê ye).

Xebatkarê weya Xewnan ku çavdêriya xebatkarê 
civakî dike her gav li wir e ku li we guhdarî bike û bi 
we re biaxive ka hûn çawa dibînin ku hûn xaniyê 
xweya xerîdar çawa dijîn.

Mafê agahdariyê

Qanûna Parastina Daneyên (1989) diyar dike ku her kes mafdar e ku hin agahdariya ku derheqê wan de têne 
girtin bibînin.

Ev qanûn dê di Gulana 2018 de bi Rêziknameya Parastina Daneyên Giştî ve were guheztin.
Fostering People agahdariya li ser we digire ku em di dema rûniştina we de bi me re ava dikin, da ku ji me re 
bibin alîkar ku cîhê we birêve bibin û piştgirîya rast peyda bikin. Mafê we heye ku hûn bikarin van agahiyê 
bibînin, tenê ji dêûbavê xweyê xweyî an jî ji xebatkarê civakî yê çavdêr bipirsin.

Tenê agahdariya ku hûn destûr nadin ku hûn bibînin dibe ku agahdariya nepenî ya li ser kesek din an carinan 
agahdariya ku ji hêla kesek din ve wekî polîs an bijîjk têne dayîn be. Ger ji we re were gotin ku hûn nikarin 
xwe bigihînin pel û agahdariya xwe divê hûn gilî bikin.

Qanûna Zarokan 1989/2004
“Divê ciwan li gorî derfetên xwe di nava 
malbata xwe de werin mezinkirin. Dadgeh 
dema ku biryarên li ser ciwan distîne divê 
berjewendiya ciwanan bigire pêş û divê 
xizmeta zarokan bi zarok/ciwan û 
malbatên wan re bixebite.”
Qanûna Zarokan girîng e ji ber ku:

• Ew te diparêze
• Ew piştrast dike ku hûn mafên xwe dizanin
• Dibêje dîtinên te girîng in
• Ew maf dide we ku hûn bizanin ka çi diqewime û 

çima
• Ger hewce be ew dihêle ku hûn gilî bikin



BALA  BALAN:  116  123

Welbeck  Road

Duşem-  Înî  9.00-17.00

Telefon:  0300  123  1231

Samerî  li  wir  in  ji  bo  ku  alîkariya  mirovên  ku  

xwekujî,  tengahiyê  dikişînin  an  hestên  tengahiyê  

dijîn.  Ew  24  saetan  vekirî  ne.

Nottingham

Li:  http://www.talktofrank.com/

0800  077  8159

Duşem-  Înşem  10.30  -  15.00

JI  BO  MEZINA  BELAŞ:  0808  800  5000

Telefon:  020  7783  8330

Telefon:  020  8772  9900

an  jî  biçin  malpera  me  www.fosteringpeople.co.uk/  kidszone

Xeta  alîkariyê  ya  Runaway  xetek  alîkariyê  ya  têlefonê  ya  belaş  e

Suite  D

BELASÎ  BALAN:  0800  1111

Ger  pirsên  we  hebin  an  hewcedariya  we  bi  şîret  hebe  li  ser  tiştek  ku  bi  

dermanan  re  bikin,  ew  ê  ji  we  re  vebêjin.  Her  weha  ew  dikarin  şîretan  

li  we  bikin  ku  hûn  li  devera  xwe  ya  herêmî  ji  bo  pirsgirêkên  narkotîkê  

biçin  ku  derê  ji  bo  alîkariyê.

West  Bridgford

Youth  Access  rêxistina  neteweyî  ya  agahdarî,  

şêwirmendî  û  xizmetên  piştevaniya  ciwanan  e.

BALA  BALAN:  0300  123  6600

Telefon:  0800  023  2033

Hûn  dikarin  ji  wan  re  li  ser  fikarên  ku  we  di  jiyana  we  de  hene  ku  we  

ditirsîne  û  di  xetereyê  de  hîs  dike  ji  wan  re  bêje.

Komîserê  Zarokan  ji  bo  Îngilîstanê

Xeta  Alîkariya  BELA:  116  000  (telefon  bikin  an  jî  binivîsin

Childline  xeta  alîkariyê  ya  belaş  e  ji  bo  zarok  û  ciwanan  li  Brîtanyayê.  

Hûn  dikarin  li  ser  jimareya  belaş  bang  bikin  ku  bi  tevahî  tiştek  

biaxivin,  tiştek  pir  mezin  an  jî  pir  piçûk  nîne.

malpera  Înternetê:  www.samaritans.org/

NG2  7QW

malpera  Înternetê:  www.youthaccess.org.uk/

ji  bo  ciwanên  ku  reviyane  an  jî  neçar  mane  ku  ji  mal  
û  lênêrînê  derkevin.

malpera  Înternetê:  www.runawayhelpline.org.uk/

Ji  bo  18  û  kêmtir  bang  bikin:  0800  1111

malpera  Înternetê:  https://www.nspcc.org.uk/

The  Point

Telefon:  0115  945  5445

malpera  Înternetê:  https://www.childline.org.uk/

Şêwirmend  her  gav  li  wir  in  ku  ji  bo  çareserkirina  wê  alîkariyê  dikin.

3636 3737

FRANK  -  Xeta  Alîkariya  Dermanên  Neteweyî

Gihîştina  Ciwanan

OFSTED

Xeta  Parastina  Zarokan  NSPCC  BELA

Pêşkêşkirina  Pêşniyara  Kalîteyê  ya  Mirovan

Xeta  alîkariyê  ya  Runaway

Fostering  People  Limited

Zarokan:

Sameriyan

Bibin  Xeta  Şêwirmendiya  Lênêrînê

Hemî  jimar  di  dema  çapê  de  rast  bûn  lê  
dibe  ku  ji  hingê  ve  hatî  guhertin.

Navnîşan  û  
hejmarên  telefonê



Xizmet  (NYAS)

Ya  herî  girîng  ew  e  ku  hûn  bi  yekî  re  bipeyivin,  an  jî  binivîsin  da  ku  ew  berdewam  neke.

Li  ber  Deng

Ji  kê  re  bêjim?

Parastina  Neteweyî  ya  Ciwanan

Ji  kê  re  bêjim?

Hûn  parêzerek  çawa  dibînin?

PÊŞKIRINA  QALITETÊN  MIROVAN
TÎMA  TEMBERÎ  0115  9455  445
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Tiştên  ku  hûn  pê  bi  
fikar  in  hene?

Divê  hûn  çi  bikin?  Bipeyive!

Pêdivî  ye  ku  gilî  bikin?

Pêşkêşkirina  giliyên  Mirovan
Pêvajoya  ji  bo  zarok  û  
ciwanan
Dema  ku  hûn  bi  malbatek  xwedîkar  re  dijîn,  dibe  ku  hin  
pirsgirêk  çêbibin.  Dema  ku  ev  diqewime  ya  herî  baş  ew  e  ku  
her  kes  li  ser  tiştê  ku  xelet  çûye,  ku  mirov  ji  çi  aciz  in  biaxive  û  
dûv  re  biryar  bide  ka  riya  çêtirîn  ji  bo  rastkirina  wê  çi  ye.  Pir  
pirsgirêk  dikarin  bi  vî  rengî  werin  çareser  kirin.

Em  dizanin  ku  em  vê  yekê  li  seranserê  rêberê  we  berdewam  dikin,  lê  DIVÊ  hûn  biaxivin  ger  hûn  ne  kêfxweş  in,  em  ê  çêtirîn  bikin  
ku  ji  bo  rastkirina  rewşê  alîkariyê  bikin,  em  ê  wê  xirabtir  nekin.

T:  0808  808  1001

xwestek  têne  guhdarî  kirin  û  kirin.

•  Dê  û  bavên  xwedîkar

•  Têkilî  an  têra  xwe  bi  we  re  nebûn

Divê  karmendê  we  yê  giliyê  karûbarên  zarokan  an  berpirsiyarê  mafên  zarokan  alîkariya  we  bike  ku  hûn  karûbarên  parêzvaniyê  yên  ku  

hûn  hîs  dikin  dê  ji  bo  we  çêtirîn  be  bibînin.  Ew  ê  ji  we  re  bibin  alîkar  ku  hûn  bi  parêzgerek  re  têkilî  daynin  û  hûn  ê  karibin  bi  wan  re  

hevdîtin  bikin  û  bibînin  ka  hûn  çawa  bi  wan  re  derbas  dibin.

T:  0808  800  5792

•  Guh  nayê  kirin

•  Kesek  ji  Tîma  Piştgiriya  Kalîteyê  ya  Fostering  People:  0115  9455  445•  Tiştên  ku  tên  serê  we  yan  jî  kesekî  din

•  Bûye  zordarî •  Hevalek

•  Ji  bo  baştirkirina  tiştan  em  ê  çi  ji  destê  me  bê  bikin

•  Endamek  xebatkarê  Mirovên  Pêşkêşkar  tevî  rêveberê  qeydkirî

•  Em  dixwazin  bizanibin

malbat  an  hevalên

•  Xebatkarê  civakî  yê  desthilatdariya  we  ya  herêmî,  an  serokê  wan

Her  çend  hûn  ji  cîhê  ku  hûn  bi  malbata  xwe  re  jiyaye  dûr  dijîn  jî,  divê  karûbarên  zarokên  we  dîsa  jî  ji  we  re  bibin  alîkar  ku  hûn  li  cîhê  
ku  hûn  niha  lê  dijîn  parêzgerek  bibînin.  Xebatkarê  we  yê  civakî  dê  van  hûrguliyan  bide  we  dema  hûn  werin  cem  me.

www.nyas.net

ku  hûn  hîs  dikin  ku  xelet  in

•  Malbat

•  Parêzerek  -  ev  kesek  e  ku  dê  li  şûna  we  biaxive  heke  hûn  hewceyê  alîkariyê  bin.  Ew  ê  dîtinên  we  piştrast  bikin  û

•  Di  biryaran  de  nebûn

www.coramvoice.org.uk

•  Birîndarbûn  an  jî  muameleya  xerab •  Kesê  ku  hûn  pê  bawer  in

Dibe  ku  hûn  ji  cîhê  ku  hûn  lê  dijîn  xwe  bêbext  hîs  bikin

Şêwirmendî  û  arîkariya  zagonî  ya  bêpere  

(ku  jê  re  parêzvanî  tê  gotin)  bidin  ciwanên  

ku  di  lênêrînê  de  dijîn  an  vê  dawiyê  dev  ji  
lênêrînê  berdane.

Agahdarî,  şêwirdarî,  parêzvanî  û  nûnertiya  
qanûnî  ji  zarok  û  ciwanan  re  pêşkêş  bikin.

•  Mamoste

Dibe  ku  hûn  ji  awayê  ku  hûn  bi  we  re  têne  derman  kirin  xemgîn  
bibin,  nemaze  heke  wusa  be  ku  awayê  ku  hûn  bi  we  re  têne  
derman  kirin  neheq  e.

•  Em  ê  guh  bidin  te

Pêvajoya  
gilî



Li  vir  hin  bêtir  agahdarî  di  derbarê  pêvajoya  giliyên  
Fostering  People  de  hene:
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Min  ji  yekî  re  got  tiştê  ku  min  bêbext  dike,  û  
pirsgirêk  çareser  nebû!

QONAX  1:

Ma  kes  dikare  bi  giliyê  min  re  bibe  alîkar?  Ma  kes  dikare  ji  bo  min  bike?

Daîreya  xizmetên  zarokan  ku  ji  we  re  berpirsiyar  e,  ji  bo  zarok  
û  ciwanan  prosedûra  gilîkirinê  heye.

Tîma  piştrastkirina  kalîteyê  ya  Fostering  People  (0115  9455  
445)  dê  bi  kêfxweşî  şîretan  li  we  bike.

Hûn  dikarin  parêzgerê  xwe  hilbijêrin  eger  hûn  kesek  
nas  dikin  ku  hûn  pê  bawer  in,  ku  amade  ye  alîkariyê  bike  
wek  xizmek,  mamoste,  lênêrer,  heval  an  endamek  malbatê.

Heke  hûn  dixwazin  bi  kesek  din  re  biaxivin,  bi  Tîma  meya  Piştgiriya  Kalîteyê  re  bipeyivin  (0115  9455  445).  Ger  kes  hilnede,  
peyamek  bihêle  (pê  bawer  bin  ku  hûn  navê  xwe  bihêlin)  û  em  ê  ASAP  bi  we  re  têkilî  daynin.

Ji  ber  ku  hûn  gilî  li  Fostering  People  bikin  xemgîn  nebin,  
ew  ê  tu  carî  we  nekeve  tengasiyê.  Destûra  we  heye  ku  hûn  
bikin,  mafê  we  ye!

Ger  Mirovên  Xweser  rasterast  berpirsiyar  e  ji  tiştê  ku  hûn  
nebext  dikin  (wek  mala  weya  xerîdar,  endamek  karmend  
an  karûbarek  ku  em  pêşkêş  dikin)  wê  hingê  ji  kerema  xwe  
prosedûra  ku  di  rûpela  pêş  de  ye  bişopînin.

Karmendek  giliyan  dê  nav  û  hejmarên  kesên  ku  parêzger  in  
bide  we,  hingê  hûn  dikarin  gazî  wan  bikin  an  jî  ew  ê  gazî  we  
bikin.

Di  navnîşanê  de  hêjmarên  têlefonê  yên  din  hene/

Tîma  pêbaweriya  kalîteyê  ya  Fostering  People  dikare  bibe  alîkar  ku  kesek  bibîne  ku  ji  we  re  bibe  alîkar  ku  hûn  giliyê  xwe  bikin.  
Kesê  ku  ew  dibîne  dê  bi  we  re  têkiliyê  deyne  dema  ku  giliyê  we  tê  kirin.

Dibe  ku  rêxistinên  din  heman  tiştî  bikin,  lê  heke  wusa  dixuye  
ku  hûn  an  zarokek  an  ciwanek  din  birîndar  bûne  an  jî  xeterek  
heye,  wê  hingê  pêdivî  ye  ku  Fostering  People  û  rêxistinên  din  
tiştek  bikin  da  ku  ew  bisekinin. .

beşa  telefonê  ya  vê  rêberê.

Heke  hûn  nebawer  in  ku  hûn  li  kîjan  rêyê  dakevin,  bi  
mezinekî  ku  hûn  pê  bawer  in  û  pê  rehet  hîs  dikin  re  bipeyivin  û  
ji  wan  şîret  bixwazin.

Ger  hûn  bi  endamek  tîmê  ewlehiya  kalîteyê  ya  Fostering  
People  re  têkilî  daynin  wê  hingê  ew  ê  agahdariya  ku  hûn  bêyî  
agahdarî  didin  wan  derbas  nekin  an  tevbigerin.

Ew  ê  karmendek  gilî  an  karmendê  mafên  zarokan  hebin  ku  
dê  ji  we  re  behsa  parêzvanên  ku  dikarin  ji  we  re  bibin  alîkar  ku  
gilî  an  pirsgirêkan  birêkûpêk  bikin.

Erê,  hûn  dikarin  ji  yekî  ku  hûn  hilbijêrin  ku  amade  ye  alîkariyê  bike,  mîna  endamek  malbatê,  xebatkarê  civakî,  dêûbav  an  
mamosteyek  alîkar  be.

Qonaxa  1  ew  e  ku  em  hewl  didin  ku  giliyê  we  bi  we  re  bipeyivin,  bi  xebatkarê  weya  civakî  û  dê  û  bavên  we  re  li  ser  wê  yekê  
bipeyivin  da  ku  wê  çareser  bikin.  Em  ê  ji  we  re  ragihînin  ku  kî  dê  berpirsiyar  be  ku  hewl  bide  ku  vê  yekê  ji  we  re  veqetîne  û  ew  
ê  çiqas  dem  bigire.  Hûn  ê  her  dem  ji  encamê  re  bêjin.

Mufetîşek  ji  daîreya  hukûmetê  OFSTED  ku  dezgehên  
xwedîderketinê  yên  wekî  Fostering  People  teftîş  dike  û  
tomar  dike,  nimreya  têlefona  wan  di  dawiya  vê  rênîşandanê  
de  ye.
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Ew  ê  giliyê  we  bi  tevahî  lêkolîn  bikin.  Ew  ê  belkî  dixwazin  tomarên  pelan  bixwînin  û  bi  kesên  ku  bi  giliya  we  ve  girêdayî  ne  hevpeyivîn  

bikin.  Dê  ji  wan  were  xwestin  ku  di  nav  4  hefteyan  de  lêpirsînê  biqedînin,  lê  carinan  dibe  ku  hinekî  dirêjtir  bibe.

Ji  ber  ku  ev  qonaxa  dawî  ye,  hûn  ê  di  nav  çend  rojan  de  encam  jê  re  werin  gotin.

Divê  hûn  ji  tîmê  ewlehiya  kalîteyê  re  bibêjin,  û  ew  ê  rê  bidin  ku  giliya  we  ji  hêla  panelek  ji  3  kesan  ve  were  bihîstin.

Divê  hûn  bi  OFSTED  (ji  bo  Îngilîstanê)  re  têkilî  daynin.  Ew  

berpirsiyar  in  ji  teftîşkirin  û  tomarkirina  ajansên  

xwedîderketinê.

Hûn  ê  werin  vexwendin  ku  hûn  werin  civînê  da  ku  ji  me  re  bêjin  ka  hûn  çawa  hîs  dikin.

Hûn  dikarin  kesek  bi  xwe  re  bibin  alîkar  (endamek  malbatê,  dêûbav,  hevalek,  kesek  ji  rêxistinek  ku  şîret  û  piştgirî  dide  zarok  û  

ciwanan).

Dema  ku  lêpirsîn  qediya,  serokê  ewlehiya  kalîteyê  an  rêveberek  din  a  payebilind  dê  binivîsîne  ku  ji  we  re  bêje  ka  çi  biryar  daye  û  dê  çi  

bibe  ku  tiştan  rast  bikin.  Ger  ku  me  xeletiyek  kir  an  tiştek  xelet  kir,  dibe  ku  em  rave  bikin  ka  çima  tiştek  qewimiye,  lêborînê  bixwazin.  

Dibe  ku  em  ji  we  re  bibêjin  ka  em  çawa  ji  xeletiyek  fêr  bûne  û  di  pêşerojê  de  çawa  em  ê  heman  xeletiyê  nekin.

Ev  dê  bibe  rêveberê  qeydkirî  yê  Fostering  People  û  2  kesên  din.

Ofsted  prosedûra  giliyên  xwe  hene  ku  gava  hûn  bi  nivîsgeha  

wan  re  têkilî  daynin  dê  ji  we  re  were  gotin.  Dema  ku  Fostering  

People  bi  giliya  we  re  mijûl  dibe  hûn  dikarin  her  dem  bi  wan  re  

têkilî  daynin.

Bi  tîmê  pêbaweriya  kalîteyê  re  têkilî  daynin  û  ew  ê  plan  bikin  ku  kesek  bi  navê  lêkolînerek  serbixwe  bi  we  re  bicive  da  ku  fêr  bibe  çima  

hûn  hîn  jî  ne  kêfxweş  in.

Ji  bo  têkilî  bi  OFSTED  (Îngilîzî)
 Piccadilly Gate

Stone  Street

Manchester

Ml  2WD

Tel:  0300  123  1231  (lêpirsînên  giştî)

Tel:  0300  123  4666  (hejmara  fikaran)

Spas  dikim  ji  bo  ku  we  wextê  xwe  ji  bo  xwendina  vê  rêberê.  Ez  hêvî  

dikim  ku  we  ew  kêrhatî  dît.  Ger  di  derheqê  wê  de  şîrove  an  ramanên  

we  hebin,  tenê  bi  min  re  têkilî  daynin,  Oliver  Kirkland,  Gerînendeyê  

Qeydkirî  -  Ez  bi  rastî  pêşwaziya  we  bi  xêrhatinim. 

Hûn  dikarin  li  ser  0800  077  8159  bi  min  re  bigerin.
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QONAXA  2:

Ger  pirsgirêk  bi  rastî  nehatibe  sererast  kirin,  an  heke  ez  ji  lêpirsîna  serbixwe  ne  kêfxweş  im  çi?

QONAXA  3  (QONAXA  DAWÎ):



Paqij  bûn:

www.fosteringpeople.co.uk

Suite  D,  The  Point

West  Bridgeford

Welbeck  Road

Nottingham

Ji  me  re  telefon  
bikin  0800  077  8159

NG2  7QW




