
Hướng  dẫn  
cho trẻ  em

Chào  mừng  bạn  đến



Không  giống  như  chính  quyền  địa  phương  làm  việc  với  những  người  

chăm  sóc  nuôi  dưỡng  và  người  nhận  con  nuôi,  tại  Bồi  dưỡng  Người,  

việc  bồi  dưỡng  là  tất  cả  những  gì  chúng  tôi  làm.

Chúng  tôi  đã  tổng  hợp  một  số  thông  tin  mà  chúng  tôi  

cảm  thấy  sẽ  hữu  ích  cho  bạn  khi  biết.  Xem  xét  các  

câu  hỏi  với  cha  mẹ  nuôi  của  bạn.  Bạn  có  thể  vẽ  hình  

ảnh,  viết  ghi  chú  hoặc  dán  nhãn  để  giúp  bạn  nhớ  câu  

trả  lời.

Bồi  dưỡng  Con  người  không  phải  là  một  phần  của  

Dịch  vụ  Xã  hội  dành  cho  Trẻ  em,  chúng  tôi  độc  lập.

Đôi  khi  bạn  có  thể  cảm  thấy  bối  rối  về  những  gì  đang  

xảy  ra  với  mình  và  dường  như  có  rất  nhiều  người  liên  

quan.  Điều  quan  trọng  đối  với  chúng  tôi  tại  Foising  

People  là  tìm  được  một  gia  đình  có  thể  chăm  sóc  bạn  

và  khiến  bạn  cảm  thấy  an  toàn  và  hạnh  phúc.

Bồi  dưỡng  con  người

Chào  mừng  bạn  đến

Chương  trình  Bồi  dưỡng  Người  được  thành  

lập  đặc  biệt  dành  cho  những  đứa  trẻ  như  bạn.

Tên :

Tên  nhân  viên  xã  hội  của  bạn:

Điện  thoại :

Tên  cha  mẹ  nuôi:

Số  điện  thoại  của  Nhân  viên  xã  hội  của  bạn:

Địa  chỉ  nhà :



Gặp  Smilo

Cha  mẹ  nuôi  của  Smilo  muốn  biết  tất  cả  về  Smilo,  Smilo  sử  dụng  
tập  sách  này  để  giúp  chia  sẻ  thông  tin  với  họ  và  họ  cùng  nhau  
xem  qua  tập  sách.

Cha  mẹ  nuôi  của  bạn  cũng  sẽ  muốn  biết  tất  cả  về  bạn,  để  họ  
biết  tất  cả  những  điều  bạn  thích  và  không  thích  cũng  như  những  
điều  quan  trọng  đối  với  bạn.

Đây  là  linh  vật  của  
Người  nuôi  dưỡng,  Smilo  
7  tuổi  và  lần  đầu  tiên  đến  
sống  với  một  gia  đình  nuôi.

Bạn  thích  điều  
gì  nhất  về  nơi  
bạn  từng  sống?

Có  điều  gì  bạn  
không  thích?

Nơi  bạn  từng  
sống  như  thế  
nào?

Xem  qua  tập  sách  này  với  
Smilo  và  cha  mẹ  nuôi  của  bạn.



Về  tôi

Màu  tóc  của  tôi  là:

Tuổi  của  tôi  là :

tôi  là

Kiểu  tóc  của  tôi  là:

Màu  mắt  của  tôi  là:

cao  cms

Vẽ  một  bức  tranh  của  chính  bạn  ở  đây  

hoặc  dán  vào  một  bức  ảnh.



Khi  tôi  buồn  tôi ...

Khi  tôi  hạnh  phúc,  tôi  thích….Nói  lời  chia  tay  thật  khó

Đánh  dấu  vào  một  khuôn  mặt  để  cho  biết  bạn  cảm  thấy  

thế  nào  khi  nói  lời  chia  tay  với  một  người  đặc  biệt?

Bạn  cảm  thấy  thế  nào  hôm  nay?



Có  bất  kỳ  quy  tắc  nhà  nào  không?

Tôi  sẽ  ở  lại  bao  lâu?

Bạn  có  biết  những  đứa  trẻ  khác  hoặc  
những  người  nổi  tiếng  đã  hoặc  đang  được  
bồi  dưỡng? Các  kế  hoạch  chăm  sóc  của  tôi  là  gì?

'Được  chăm  sóc'  có  nghĩa  là  gì?

Bồi  dưỡng  là  gì?

Những  thứ  tôi  muốn  giữ  an  toàn  trong  phòng  của  mình:

Bạn  có  biết  rằng  Eddie  Murphy  (Donkey  in  
Shrek)  và  Neil  Morrisey  (Bob  the  Builder)  đã  
được  nuôi  dưỡng?

Được  'chăm  sóc'  có  nghĩa  là  được  gia  đình  
khác  chăm  sóc  khi  gia  đình  của  bạn  không  thể  
chăm  sóc  bạn.

Nuôi  dưỡng  có  nghĩa  là  sống  với  một  gia  đình  
khác,  những  người  đã  được  huấn  luyện  để  chăm  
sóc  bạn  và  giúp  đỡ  tất  cả  những  điều  mà  trẻ  
học  được  khi  lớn  lên.



Những điều khiến tôi cảm thấy sợ ...

Nhà nuôi dưỡng của bạn như thế nào?

Bạn thích gì nhất?

Bạn thấy khó khăn ở điểm nào?

Những điều khiến tôi cảm thấy sợ ...



Nếu  tôi  bị  bắt  nạt  tôi  phải  làm  gì?

Nếu  tôi  muốn  khiếu  nại  tôi  phải  
làm  gì?

Bồi  dưỡng  Nhân  viên  

hỗ  trợ  bạn  và  gia  đình  

nuôi  dưỡng  của  bạn

Kỳ  nghỉ  hoặc  cha  
mẹ  nuôi  thay  thế  của  bạn

Gia  đình  của  chính  bạn,  

những  người  đôi  khi  bạn  

có  thể  nhìn  thấy

Nhân  viên  xã  

hội  (để  hỗ  trợ  bạn)

Nói  chuyện  với  họ  và  cho  họ  biết  điều  bạn  không  

hài  lòng  và  họ  sẽ  cố  gắng  giải  quyết.  Nếu  bạn  

không  hài  lòng,  bạn  (hoặc  họ)  có  thể  nói  chuyện  với  

sếp  của  họ.  Nếu  bạn  cần  trợ  giúp  thêm,  hãy  hỏi  về  
khiếu  nại.

Bạn  có  thể  tìm  hiểu  thêm  thông  tin  về  các  khiếu  

nại  trên  trang  web  dành  cho  trẻ  em  của  chúng  

tôi  www.fosteringpeople.co.uk/kidzone/

Trang  web  này  có  đầy  đủ  tất  cả  các  loại  thông  tin  hữu  

ích  để  giúp  bạn.  Bạn  thậm  chí  có  thể  gửi  tin  nhắn  

trực  tiếp  cho  chúng  tôi.  Yêu  cầu  cha  mẹ  nuôi  của  bạn  

giúp  đỡ  nếu  bạn  cần.  Có  một  số  địa  chỉ  hữu  ích  và  số  
điện  thoại  ở  cuối  tập  sách  này.

Nếu  bạn  nghĩ  rằng  bạn  đang  bị  bắt  nạt,  hãy  nói  với  

người  mà  bạn  tin  tưởng,  người  có  thể  giúp  bạn,  chẳng  

hạn  như  cha  mẹ  nuôi,  bạn  bè  hoặc  giáo  viên.  Nếu  bạn  bị  

cha  mẹ  nuôi  hoặc  ai  đó  đang  chăm  sóc  bạn  bắt  nạt,  bạn  

phải  nói  với  nhân  viên  xã  hội  của  mình  hoặc  một  người  

lớn  khác  mà  bạn  tin  tưởng  và  họ  sẽ  nhận  được  sự  giúp  

đỡ.

Bồi  dưỡng  Mọi  người  có  một  thủ  tục  khiếu  nại  để  cho  

phép  trẻ  em  và  thanh  niên  đặt  câu  hỏi  về  những  gì  

đang  xảy  ra  với  họ  và  cho  chúng  tôi  biết  nếu  có  điều  

gì  đó  không  ổn.  Nó  có  thể  là  về  (những)  cha  mẹ  nuôi  

của  bạn,  nhân  viên  xã  hội  hoặc  trường  học.

Ai  sẽ  kiểm  tra  xem  
tôi  có  ổn  không?

Bạn  và  

vị  trí  nuôi  
dưỡng  của  bạn

Những  người  chủ  chốt



Tên  trường  tôi  sẽ  đến  là  gì? Những  điều  tôi  muốn  làm... Những  thứ  tôi  thích  ăn  là ...

Những  người  có  thể  nhìn  thấy  tôi  là  ai?



Họ  sẽ  làm  tất  cả  những  gì  có  thể  để  giúp  bạn  tham  gia  vào  các  

hoạt  động  trong  chương  trình  Bồi  dưỡng  người  dân  và  có  tiếng  nói  trong  

các  đánh  giá  của  riêng  bạn  và  tham  gia  vào  các  hoạt  động  mà  bạn  quan  tâm.

Có  rất  nhiều  thông  tin  về  Lời  hứa  của  sao  biển  trên  trang  web  dành  

cho  trẻ  em  của  chúng  tôi:

www.fosteringpeople.co.uk/kidzone

Giờ  đi  ngủ  của  tôi  là ...

Tất  cả  cha  mẹ  nuôi  của  chúng  tôi  đều  

hứa  hẹn  với  sao  biển.

Khi  làm  như  vậy,  họ  hứa  sẽ  lắng  nghe  

bạn  và  ý  kiến  của  bạn,  quan  tâm  và  bảo  

vệ  bạn  và  làm  tất  cả  những  gì  có  thể  để  

cải  thiện  trải  nghiệm  sống  trong  gia  

đình  nuôi  dưỡng  của  bạn.

Trước  khi  đi  ngủ,  tôi  thích ...

Lời  hứa  của  sao  biển



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

Điện  thoại  miễn  phí  0800  
1111  24  giờ

Freecall  0808  800  5000

West  Bridgford

Thứ  Hai  đến  Thứ  Sáu,  3:30  chiều  -  9:30  tối

Freecall  0800  623  2033

Đường  Welbeck

Suite  D

Freecall  0800  88  44  44

NG2  7QW  
0800  077  8159

Điểm

www.fosteringpeople.co.uk/kidszone

Freecall  0800  528  0731

Nottingham

Chi  tiết  liên  hệ  hữu  ích

Đối  với  cha  mẹ  nuôi:  Vui  
lòng  dành  thời  gian  xem  và  

đọc  cuốn  sách  cùng  với  con  
nuôi  của  bạn,  chúng  tôi  hy  
vọng  nó  sẽ  giúp  họ  ổn  định.  
Tập  sách  chứa  đựng  những  
thông  tin  và  phần  hữu  ích  để  

con  nuôi  của  bạn  điền  vào.

Bồi  dưỡng  Nhân  viên  Đảm  bảo  Chất  lượng  
0115  945  5445  Thứ  Hai  đến  Thứ  Sáu  09:00  

-  17:00

Ủy  viên  trẻ  em  của  Anh  0844  800  9113

Dòng  con

Đường  dây  bảo  vệ  trẻ  em  NSPCC

Become  -  Một  tổ  chức  từ  thiện  dành  cho  những  người  trẻ  tuổi  được  chăm  sóc

Bồi  dưỡng  người  có  giới  hạn

Childline  dành  cho  những  người  trẻ  tuổi  đang  được  chăm  sóc

Giám  đốc  quyền  trẻ  em  -  Ofsted




