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هەموو منداڵێكى سەرپەرشتيكراو 
دەبێت پالنێكى پاثوەى هەبێت، بە 
گشتى لە دەوروبەرى 16 ساڵيتدا 

دەست پێدەكات. ئەمە ياسايە.* 
پالنى پاثوەييت دەڵێت ئەنجومەن 

چۆن چۆنى يارمەتيت دەدات خۆت 
ئامادە بكەيت بەسەربەخۆيى بژيت. 

وەك گرێبەستێكە لە نێوان تۆ و 
ئەنجومەنەكە و كارمەندە پسپۆرە 

گرنگەكانى ترى ناو ژيانت.

لە هەمووى گرنگتر، هەلێكت بۆ 
دەڕەخسێنێت ئارەزووەكانت و 

هەست و نەستەكانت بخرێنە سەر 
كاغەز، چونكە پالنەكە دەبێت ديد و 

بۆچوونەكانت لەبەر چاو بگرێت. 

Your pathway plan
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پالنى پاثوەى Pathway Plan چيە و بۆچى گرنگە؟

كاتێك پالنى پاثوەيى خۆت ئامادە دەكرێت، لەيادت بێت:

چاوپياداخشاندنەوەكان
پالنى پاثوەيەكەت دەبێت النى كەم هەر شەش مانگ 

جارێك چاوى پيادا بخشێنرێتەوە، بەاڵم تۆ دەتوانيت هەر 
كاتێك بێت داوا بكەيت چاوى پيادا بخشێنرێتەوە. ئەگەر 
هەر گۆڕانكارييەكى گەورە لە ژيانتدا ڕووى دا، ئەوا 
دەبێت چاوپياخشاندنەوەيەك بكرێت، چونكە پالنەكەت 

دبێت ڕەنگدانەوەى ئەوەبێت كە ئێستا ڕوو دەدات.

هەركاتێك پالنى پاثوەيت چاوى پيادا خشێندرايەوە، 
دەبێت خۆت و كارمەندى كۆمەاڵيەتيت / ڕاوێژكارى 

كەسيت PA واژۆى بكەن و تۆش ڕونووس copy ێكى 
وەربگريت. لەشوێنێكى ئەميندا هەڵيبگرە و ناوبەناو 
تەماشاى بكەرەوە تا دڵنيا بيت لەوەى هەموو كەسێك 

پێوەى پابەندە!

پاثوەى بۆ سەركەوتن
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لەيادت نەچێت:
ئەوە لەبارەى ژيانى تۆوەيە

تۆ دەبێت لە داڕشتنى دا  بيت

دەبێت تيايدا هەبێت ئەنجومەنەكەت چۆن 
يارمەتيت دەدات.

دەبێت هەميشە ڕونووسێك copy ييەكت 
هەبێت

ئەم پەڕاوى ڕاستييانە  يارمەتيت 
دەدات هەرچی زياتر لە پالنى 

پاثوەى تايبەت بەخۆت، 
هەڵبهێنجێنيت. تەنها فۆرمێكى 

ترى وەڕسكەر نيە لە كارمەندى 
كۆمەاڵيەتيتەوە وەرت گرتبێت و 

پڕى بكەيتەوە! بەڵگەنامەيەكى بە 
ڕاستى گرنگە كە بۆت دادەڕێژێت 

دەتەوێت چى بكەيت، پێويستيت 
بە چ يارمەتييەكە و ئەنجومەنيش 

چۆن يارمەتيت دەدات.
ئەمە لە زنجيرەيەكى 

بێبەرامبەرى پەڕاوەكانى 
ڕاستييەكانە بۆ كەسانى الو كە 

ئەزموونى سەرپەرشتييان هەيە، 
www.( Become لەاليەن گروپى
becomecharity.org.uk(i ـەوە 
بەرهەم هێنراوە. بۆ يارمەتىدان 

و ئامۆژگارى، يان زانيارى 
لەبارەى مافەكانتەوە، بە ژمارە 

تەلەفۆنى 0800 023 2033 
پەيوەندى بە هێڵى ئامۆژگاريى 

 The Care سەرپەرشتيارانە
Advice Line وە بكە )ڕۆژانى 
حەفتە، 10:30 ى بەيانى – 3 

ى پاش نيوەڕۆ( يان ئيمەيڵ بكە 
advice@becomecharity. .بۆ

org.uk
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هەر شتێك بەدڵت نەبێت بيخەرە بەر چاو و 
گوێ.

دەبێت هەميشە ’پالنى B‘ هەبێت بۆ ئەو 
حاڵەتانەى ئەگەر هاتوو شتەكان وەك 

چاوەڕوانكراو بەڕێوە نەچوون.

ناكۆكييەكان لەگەڵ SW يان PA يەكەت دەبێت 
بە وريايى و وردى بنووسرێت بۆ ئەوەى ديد و 

بۆچوونى هەر اليەك ڕوون و ئاشكرا بێت.

دەكرێت پرسيار لە كەسانى تر لە بارەى 

پالنەكەتەوە بكرێت، وەك خێزانەكەت، 
سەرپەرسشتيارى بەخێوكەر، مامۆستايان، 

دەزگا خزمەتگوزارييە تەندروستييەكان، IRO و 
پارێزەر )بەاڵم بەبێ ئاگادارى تۆ نا(.

دوايين ساڵى پالنى پاثوەيەكەت دەبێت تيشكۆ 
بخاتە سەرئەو پشتيوانى و يارمەتييەى دەتوانيت 

لەكاتى سەربەخۆ ژيانتدا  وەرى بگريت. 
پالنى چاكى پاثوەى دەبێت پێت بڵێت كێ بۆ 

يارمەتىدانت هەيە، دەتوانن چيت بۆت بكەن و 
چۆن دەتوانيت دەستت پێيان بگات.

❍❍

❍

❍

❍

❍

  
ADVICE LINE

0800 023 
2033 

Care
FREEPHONE



advice@becomecharity.org.uk             www. becomecharity.org.uk/care-advice-line             Facebook.com/BecomeCharity            @BecomeCharity

پارە – لە ڕاستيدا گرنگە لێدوانێك Statement ى 
ڕوون لەبارەى ئەو پشتيوانييە داراييەوە هەبێت كە لە 

دەستەاڵتى خۆجێيەوە وەرى دەگريت. دەبێت لەمەدا 
هەرچى دەتگرێتەوە و مافت تيايدا هەيە و هەروەها 

يارمەتييەكان كە وەريان دەگريت و چۆن وەريان 
دەگريت و كەى، لەوێدا نووسرابێت. دەبێت ئەو 

يارمەتييانە بگرێتەوە كە بودجە و ئەو پاشەكەوتانە كە 
دەشێت هەتبێت و ئەو پشتيوانييە داراييانەى كە دەشێت 

مافت تياياندا هەبێت، بگرنەوە.

لەكوێ دەژيت – دەبێت ئەنجومەنەكەت لە شوێنى 
داڵدەدانت )ئەوەى ئێستا يان ئەوەى لە پالنەكەدا 
دانراوە( بڕوانێت و تەماشا بكات بزانێت بۆ تۆ 

گونجاوە، ئەمە هەڵكەوتە و سەالمەتى و كرێ و 
تێچوونەكانيش لەخۆ دەگرێت. دەبێت بژاردەى ترى 

شوێن و جۆرى نيشتەجێبوونيش ڕوون بكرێنەوە، بەو 
پالنانەشەوە كە بۆ گواستنەوەن بۆ ژيان بەشێوەيەكى 
سەربەخۆ و ئەو شتانەى دەبێت بكرێن بۆ بەديهێانى 
ئەمە. بەشوێنى ژيانت دڵخۆش نيت؟ دە پێيان بڵێ با 

بزانن!

FACTSHEET

 * لە ياساى مندااڵن 1989 
)The Children Act 1989( و ياساى 

جێهێشتنى سەرپەرشتى 2000 
)Leaving Care 2000( داڕێژراوە.

3
تەندروستى – ئەگەر گرفتى 

تەندروستيت هەبێت، ئەوا 
دەبێت پالنى پاثوەيەكەت بڵێت 

ئەنجومەن چۆن يارمەتيت بدات 
چارەيان بكەيت. بەاڵم لەگەڵ 
ئەوەشدا تەنها بۆ گرفت نيە: 

دەبێت بشڵێت ئەنجومەن چۆن 
يارمەتيت بدات شێوازى ژيانێكى 

تەندروست بژيت )بۆ نمونە 
يارمەتيت بدات لە ئەندامێتيى 

لەشجوانی Gym دا(.

خوێندن، ڕاهێنان و 
كەوتنە سەر كار – دەبێت 

پالنەكەت دڵنيايى ببەخشێت 
لەوەى هەموو شتێك كە 

پێويستتە بۆ سەركەوتن هەتبێت 
و لەسەر ئەو ڕێگايە بيت كە 

دەتگەيەنێتە ئامانجەكانى ژيانى 
پيشەييت. ئەمە گەيشتنت بە 

ئامانجە ڕوونەكانيش دەگرێتەوە 
و چۆنيەتى يارمەتيدانت لە 

اليەن ئەنجومەنەوە، بە اليەنى 
داراييشەوە )پێويستت بە 

الپتۆپێكە بۆ خوێندنەكەت...؟ 
لێرە بيخەرە بەر باس!(.   

هەست بە چى دەكەيت 
– هەست بە چى دەكەيت 

لەبارەى خۆتەوە؟ چۆن لەگەڵ 
كەسانى تردا هەڵ دەكەيت؟ هيچ 

شتێك هەيە بتوانێت يارمەتيت بدات؟ بە کارمەندی 
كۆمەاڵيەتيت / ڕاوێژكارى كەسى )PA( ت بڵێ تا 

بتوانن بەدوايدا بچن.

خێزان و تۆڕى كۆمەاڵيەتى – پەيوەنديت لەگەڵ 
خێزانەكەتدا باشە؟ ئايا كەست هەيە كە پێويستيت پێى 
بێت و بتوانين ڕووى تێ بكەيت؟ پێويستە پالنەكەت 

پێت بڵێت ئەنجومەن چۆن لەوەدا يارمەتيت دەدات 
پەيوەنديى كۆمەاڵيەتى و خێزانيى باشت هەبێت. ئەگەر 
ڕێكخستنەكانى بەيەكگەيشتنت لەگەڵ خێزانەكەتدا بەدڵ 

نيە، لێرەدا بيڵێ!

ناسنامە -  ئەمە ئەوەيە كە تۆ دروست دەكات ...تۆ!! 
دەبێت ئەنجومەنەكەت لە بارەى هەر پرسيارێكەوە كە 
لە بارەى ڕابوردووتەوە هەتبێت يارمەتيت بدات، لە 

بارەى پێويستييەكانتەوە لە زماندا، لە ئاييندا، لە نەژاد 
و ئاڕاستەى سێكسيتدا، هەروەها دەبێت دڵنيا بێت 

لەوەى بەڵگەنامە دروستەكانى ناسنامەت پێيە و بزانيت 
چۆن دەستت بە فايلەكانت بگات.

كارامەييە پراكتيكييەكانت -  دەبێت ئەمە لەوە 
بڕوانێت ئايا تۆ تا چەندە ئامادەييت تيادايە وەك 

کەسێکی گەورە بژيت. پێويست دەكات چى فێر ببيت 
بۆ ئەوەى ئامادە بيت سەربەخۆ بژيت – و ئەنجومەن 

چۆن يارمەتيت بدات ئەوە بكەيت؟
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پالنى پاثوەيەكەم دەبێت چى بگرێتەوە؟
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ماڵی فۆستەر: ئەمە لە کاتێکدايە کە لەگەڵ 
سەرپەرشتيکاری فۆستەر دەژيت و چاودێری 

دەکرێيت لە خانوويەکی خێزانيدا. لەوانەيە کە کەسانی 
ديکەی مندااڵنی فۆستەری لێبێت لەگەڵ تۆ. هەروەها 

کەسی سەرپەرشتيکاری فۆستەر لەوانەيە خۆی 
منداڵی هەبێت. تۆ لەوانەيە بۆ ماوەيەکی کاتی کەم 

لە ماڵی سەرپەرشتی فۆستەر بژيت، يان لەوانەيە بۆ 
ماوەيەکی درێژ بمێنيتەوە- کارمەندی کۆمەاڵيەتی تۆ 

دەبێت بە تۆ ڕابگەيەنێت کە پالنی مانەوەی تۆ لەو 
شوێنە بۆ ماوەی چەند دەبێت. کەسی سەرپەرشتيکاری 
فۆستەری تۆ يان کار بۆ دەسەاڵتی خۆجێيی دەکات يان 

کار بۆدەزگايەک دەکات کە پێی دەوترێت نوسينگەی 
سەربەخۆيی سەرپەرشتی کردن، کە ئەوانە ڕێنمايی 

و ڕاهێنان دەکەن بە کەسانی سەپەرشتيکار دەربارەی 
ئەوەی کە چۆن ئەوان بتوانن ببن بە کەسانی 

سەرپەرشتيکاری  فۆستەری باش.

خانووەکانی مندااڵن: ئەمە خانوويەکی 
گەورەيە کە لەگەڵ مندااڵنی تردا دەژيت هەروەها تۆ 
لەاليەن تيمێکی کارمەندانەوە سەپەرشتی دەکرێيت. 

تۆ ژووری تايبەت بە خۆتت دەبێت هەروەها شوێن و 
جێگای هاوبەش هەيە بۆ پشوودان و خواردن و کاتی 

خۆش بەسەربردن.

شوێن بۆدانانی سەرپەرشتی کاتی: ئەمە 
لە کاتێکدايە کە تۆ لە شوێنێک دەمێنيتەوە جياواز 
لە شوێنی ئاسايی خۆت- بۆ نموونە لە کاتێکدا کە 

 HAVING A
 PLACE TO LIVE 

 KURDISH
 TRANSLATION

ڕێنمايی دەربارەی 
ئەو شوێن و 

جێگايانەی کە 
لەوانەيە تۆ لەوێ 

بژيت لە کاتێکدا 
کە تۆ لەژێر 
چاودێريدايت 

هەروەها ڕێنمايی 
دەربارەی بژاردەکانی 
خانوبەرە کاتێک کە 
چاودێری جێدەهێڵێت.

ئەم فۆڕمە بريتييە لە 
زنجيرەيەک پەڕاوی ڕاستی 
خۆڕايی تايبەت بە کەسانی 

گەنج کە لە ژێرسەرپەرشتی 
و چاودێريدان، کە لەاليەن 

ڕێکخراوی خێرخوازی 
مندااڵنی سەرپەرشتيکراو 
و کەسانی گەنجی دەرچوو 
 Become لە سەرپەرشتی

بەرهەم هاتووە.

Where you’ll live in care
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کتوپڕی  بەجێهێشتنی
ئەگەر تۆ ئاگادار کرايتەوە و پێت وترا کە دەبێت 

لە يەکێک لە شوێن بۆ دانانی چاودێری و 
سەرپەرشتی کردنەوە بگوێزيتەوە بۆ شوێنێکی 

ديکە و تۆ چاوەڕوانی ئەوە نەبويت کە ئەمە 
ڕوو بدات، زۆر گرنگە کە ئەوەت لەبير بێت 

کە پێويستە هەست و ئارەزووەکانی تۆ بەهەند 
وەربگيرێت لەاليەن ئەو کەسانەی کە بڕيار دەدەن 
سەبارەت بەم گواستنەوەيە. ئەگەر تۆ هەر کۆمەڵە 

نيگەرانييەکت هەبوو دەربارەی گواستنەوەت لە 
شوێن بۆ دانانی دياريکراو ئەوا پێويستە کە قسە 
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لەگەڵ کارمەندی کۆمەاڵيەتی خۆت بکەيت و 
هەستی خۆت بە ئەوان ڕابگەيەنيت )يان دەتوانيت 

کە قسە لەگەڵ ڕێنماييکاری کەسی خۆت بکەيت 
ئەگەر لە ژێر سەرپەرشتيدا نەمابويت بەاڵم 

تەمەنت خوار 25 ساڵ بوو.

ئەگەر هەستت کرد کە گوێ لە بۆچونەکانت 
ناگيرێت، تۆ دەتوانيت کە پەيوەندی بە کارمەندی 

پێداچونەوەی بێاليەنەوە بکەيت يان دەتوانيت 
داوای پشتيوانی لە پشگيريکار بکەيت )بڕوانە 

پەڕاوی ڕاستی The Name Game 2 ئەگەر 
تۆ دڵنيا نەبويت لەوەی کە ئەم کەسانە کێن و 

چۆن دەتوانن يارمەتی تۆ بدەن(.

تۆ لە کوێ دەژيت لە کاتێکدا 
لە ژێر سەرپەرشتيدايت

سەرپەرشتيکاری فۆستەری ئاسايی خۆت نەخۆش 
بێت يان ئەوان لەوانەيە پێويستيان بەوە هەبێت 

بەهەرهۆکارێک بێت کە بڕۆنە دەرەوەی واڵت. ئەمە 
تەنها ڕێکارێکی کاتييە.

شوێن بۆدانانی توندوتۆڵ: ئەمە شوێن 
بۆدانانی نيشتەجێبوونە وەکوو )خانووەکانی مندااڵن( 

کە ئەم شوێنە داخراوە. تۆ لەوانەيە داوات لێبکرێت لە 
يەکێک لەو شوێنانە بژيت ئەگەر خەڵک بيروباوەڕی 
وابێت کە تۆ لەوانەيە ئازاری خۆت يان کەسانی ديکە 
بدەيت، لەگەڵ ئەوەشدا کە ئامانجی سەرەکی بريتييە لە 

سەالمەتی تۆ، نەوەکوو سزادانی تۆ.

سەرپەرشتی خزمايەتی: ئەمە لەکاتێکدايە کە 
لەگەڵ يەکێک لە کەسەکانی خێزانەکەتدا بژيت )دايک 

و باوکت نا( ئەو کەسە دەبێت لەاليەن دەسەاڵتی 
خۆجێيەوە ڕەزامەندی لەسەر دەرببڕرێت بۆ ئەوەی 

ببێت بە سەرپەرشتی خزمايەتی تۆ.

تۆ لەوانەيە لە کوێ 
بژيت کاتێک کە لە ژێر 

سەرپەرشتيدايت )چاودێريدايت(



advice@becomecharity.org.uk             www. becomecharity.org.uk/care-advice-line             Facebook.com/BecomeCharity            @Become1992

FACTSHEET

کاتێک کە تەمەنی تۆ دەبێتە 16 ساڵ کارمەندی 
کۆمەاڵيەتی تۆ دەست دەکات بە يارمەتيدانی 
تۆ بەوەی کە بير بکەيتەوە سەبارەت بەوەی 

کە تۆ دەتەوێت چی بکەيت کاتێک کە شوێنی 
سەرپەرشتی جێدەهێڵيت. تۆ پێويست ناکات 

کە بڕۆيت هەتا تەمەنت دەبێت بە 18 ساڵ و 
بيرۆکەيەکی باشە ئەگەر تۆ لە شوينی سەرپەرشتی و 

چاودێری بمێنيتەوە هەتا ئەو کاتەی کە دەتوانيت، لەگەڵ 
کەسانی دياريکراو بۆ سەرپەرشتی کردنی تۆ، بۆ ئەوەی 
يارمەتيت بدەن کە بير بکەيتەوە دەربارەی ئەوەی کە تۆ 

دەتەوێت بەرەو کوێ بچيت لە ژياندا.
ياسا دەڵێت کە دەسەاڵتی خۆجێيی تۆ پێويستە شوێنێکی 

گونجاو بۆ تۆ ئامادە بکات کە تۆ لێی بژيت کاتێک کە تۆ 
شوێنی سەرپەرشتی جێدەهێڵيت. کارمەندی کۆمەاڵيەتی 
تۆ پێويستە پرسيار لە تۆ بکات دەربارەی بيروڕاکانت 

دەربارەی ئەوەی کە تۆ دەتەوێت لە کوێ بژيت هەروەها 
ئەوان پێويستە هەموو بڕيارەکان کە تۆ يان ئەوان 

بۆ زانياری زياتر 
سەبارەت بەهەر 

شتێک لەسەر پەڕاوی 
ڕاستی پەيوەندی 

بکە بە هێڵی ڕێنمايی 
چاودێری بە ژمارە 
 2033 023 0800
لە ڕۆژانی جگە لە 

پشووی هەفتە لەنێوان 
10 ی سەر لە بەيانی 

- بۆ 5 ی سەر لە 
ئێوارە. ئێمە لێرەين 

بۆ يارمەتی مندااڵن کە 
لە ژێر سەرپەرشيدان 

هەروەها ئەو 
پێگەيشتوانەی کە 

سەرپەرشتی و 
چاودێری ئەوان 

دەکەن.
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مانەوە لە شوێنی خۆت: ئەگەر تۆ دامەزراو 
بويت و دڵخۆش بويت لە  شوێن بۆدانانی فۆستەر، 

هەروەها سەرپەرشتيکاری فۆستەر دەيويست کە تۆ 
بمێنيتەوە، تۆ دەتوانيت داوای ئەوە بکەيت کە بمێنيتەوە 
هەتا تەمەنی تۆ دەبێتە 21 ساڵ. لە تەمەنی 18 ساڵ تۆ 

دەبێت بە “ بەجێهێڵەری سەرپەرشتی”، بەاڵم لەڕاستيدا 
شتێکی ئەوتۆ ناگۆڕێت.

شوێنی مانەوەی پشتيوانی کراو: ئەمە زۆر 
نزيکە لە “مانەوە لە شوێنی خۆت”، بەاڵم تۆ لەگەڵ 

سەرپەرشتيکاری نوێ دەژيت و سەربەخۆيی زياترت 
دەبێت بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی کە تۆ لە شوێن بۆدانانی 

فۆستەرهەتبوو.

ديوانەکان و خانووبەرەی پشتيوانی لێکراو: 
ئەمانە نزيکن لە هۆستێڵ )شوێنی مانەوەی کاتی( بەاڵم 

زۆر خۆشترن و بۆ 10 هەتا 100 کەس دەبێت. تۆ 
ئاسايی دەتوانيت بمێنيتەوە هەتا يەک ساڵ. هەروەها 
ئەوان فرسەت دەڕەخسێنن بۆ خوێندن، ڕاهێنانەکان 

و کارکردن. هەندێک لە کەسانی گەنج لەوانەيە 
خانوبەرەيان لە هۆستێڵ )شوێنی مانەوەی کاتی( يان هەر 

جێگەيەکی تری مانەوەی کاتی بۆ دابين بکرێت وەکوو 
›B&B واتە مانەوەی شەو لەگەڵ نانی بەيانی، بەاڵم 

ئەمانە تەنها گونجاوە ئەگەر تۆ تەمەنت سەروو 18 ساڵ 
بێت، هەروەها تۆ پێويستە  تەنها بۆ ماوەيەکی کاتی زۆر 

کەم لەوێ بمێنيتەوە.

شوقەکانی ڕاهێنان/ خانووبەرەی پشتيوانی 
لێکراو )هەندێک کات پێی دەوترێت ›نزيک لە 

سەربەخۆ‹(: ئەمانە شوقەن کە تۆ دەتوانيت تياياندا هەوڵی 
پراکتيزەکردنی ئەوە بدەيت کە بە سەربەخۆيی بژيت. 

ئەوانە لەهەر دەسەاڵتێکی خۆجێييدا جياوازن، بەاڵم تۆ 
لەوانەيە بتوانيت بۆ ماوەی چەند مانگيک يان زياتر 

بمێنيتەوە لە کاتێکدا کە تۆ بەهرەکانت بەرەوپێش دەبەيت 
لە بەڕێکردنی کرێگرتەيی يان پارە سەرف کردن و 

بودجە هەروەها بەتەنها ژيان لە کاتێکدا کە هێشتا يارمەتی 
دەدرێيت لەاليەن کەسانی پێگەيشتوو.

خانووبەرەی تايبەت: ئەگەر تۆ پێداويستی 
تايبەتت هەبوو ) بۆ نموونە کەم ئەندامی( داخوازی ئەم 

کەسانە ناتوانرێت لە خانووبەرەی ئاسايی دەستەبەر 
بکرێت، تۆ پێويستە جۆرێک لە خانووبەرەت پێ بدرێت 

کە گونجاو بێت بۆ تۆ.

خانووبەرەی سەربەخۆ: ئەمانە خانووبەرەی 
کرێن لەگەڵ هەندێک پشتيوانی زياتر ئەگەر تۆ پێويستيت 

پێبوو، وەکوو ڕێنمايی دارايی.

خانووبەرەی زانکۆ: ئەگەر تۆ بچيتە زانکۆ، 
دەسەاڵتی خۆجێيی پێويستە کە شوێنێک بۆ تۆ بدۆزيتەوە 

کە لێی بژيت لەماوەی پشووەکاندا )کە لەوانەيە لەناو 
زانکۆدا بێت( يان پارەت بداتێ بۆ ئەو مەبەستە. هەڵبەتە 

کۆمەڵە ڕێگايەکی تر هەيە بۆ دابين کردنی پارە بۆ 
خانووبەرەکەت لە کاتەکانی تردا- بڕوانە پەڕوای ڕاستی 

4 لەم زنجيرەيە يان ماڵپەڕی Propel.org.uk کە 
زانياری تەواوت دەداتێ دەربارەی پێشنيارەکانی هەر 

زانکۆيەک بۆ ئەو کەسانەی کە سەرپەرشتی بەجێدەهێڵن.

دەريدەکەن دەربارەی داهاتووی تۆ لە بەڵگەنامەيەکدا 
بنوسن کە پێی دەڵين پالنی ڕێڕەو )تۆ دڵنيابە لەوەی کە 

نوسخەيەکی ئەم پالنەت البێت بۆ ئەوەی کە بزانيت 
دەسەاڵتی خۆجێيی بەڵێينی چييان پێداويت(.

کاتێک دەگوێزرێيتەوە لە فۆستەر يان لە شوينی 
نيشتەجێبوونی چاودێری، ئەو خانووەی کە تۆ 

هەڵيدەبژێريت لەگەڵ کارمەندی کۆمەاڵيەتی يان 
ڕێنمايکاری کەسی دەکەوێتە سەر ئەوەی کە چی ئامادەيە 

لەو کاتەدا، هەروەها تۆ چەندە سەربەخۆيت )هەروەها 
ئەوان چەندە باوەڕيان وايە کە تۆ ئامادەيت بۆ گواستنەوە. 

ئەمانە بەشێکن لە بژاردەکانی تۆ:

تۆ لە کوێ دەژيت 
کاتێک کە شوێنی 
سەرپەرشتی جێدەهێڵيت
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بڕگەی 20 لە ياسای مندااڵنی ساڵی 1989- 
سەرپەرشتی خۆبەخش

ئەگەر تۆ لە ژێر 
سەرپەرشتيدا بيت بەپێی 
بڕگەی 20 لێرەدا دادگا 
بەشدار نابێت و دايک و 

باوکت هێشتا لێپرسراوێتی 
ياساييان دەبێت بەرامبەر 

بە تۆ، بە هاوبەشی لەگەڵ 
دەسەاڵتی خۆجێيی. ئەمە 
هەندێک جار ڕوودەدات 

کاتێک کە دايک و باوکی 
منداڵەکە لە زينداندا بن، 

يان لە کاتێکدا کە پەيوەندی کەسی گەنج و دايک 
و باوکەکە پچڕابێت و بەرەو خراپی ڕۆيشتبێت، 

يان  لە کاتێکدا کە کەسی گەنج بێالنە و جێگا بێت. 
هەروەها لەوانەيە ئەمە ڕووبدات لەکاتێکدا کە کەسی 

گەنج داوای لێبکرێت کە بچێتە ژێر سەرپەرشتی و 
چاوێرييەوە.

کۆمەڵە هۆکارێکی زۆر هەيە کە ئەوە ڕوون 
دەکاتەوە بۆچی خەڵکانێک لەوانەيە بچنە 

ژێر سەرپەرشتی و چاودێرييەوە. لەوانەيە 
لەبەرئەوە بێت کە خێزانەکەی تۆ نەتوانن 

بەشێوەيەکی تەواو و گونجاو سەرپەرشتی تۆ 
بکەن يان لەوانەيە هەندێک جار شتی خراپ 
ڕويدابێت لە ماڵەوە. هۆکارەکان هەرچييەک 
بێت، ئەوە زۆر گرنگە کە تۆ ئەوەت لە ياد 

بێت کە ئەم شتانە خەتای تۆ نييە و لەبەرئەوەيە کە زۆرێک 
لە مندااڵن دەچنە ژێر سەرپەرشتی و چاودێرييەوە. چونە 

ژێر سەرپەرشتی و چاودێری دەکرێت هەندێک کات ببێتە 
مايەی سەرلێتێکچوون و نيگەرانی لەبەرئەوەی زۆربەی 
کات تەنها کەسانی پێگەيشتوو بڕيار دەدەن سەبارەت بە 
ژيانی تۆ، وەکوو ئەوەی کە تۆ لەوانەيە لە کوێ بژيت 

هەروەها تۆ کەی دەتوانيت دايک و باوکت يان خوشک 
و براکانت ببينيت. لەهەمان کاتتدا، دەکرێت کە ئەمە 
فرسەتێکی نوێ بێت بۆ دەستپێکردنی ژيانێکی نوێ. 

ژيانی تۆ بەدڵنياييەوە جياواز دەبێت، بەاڵم زۆربەی زۆری 
کەسانی گەنج دەڵێن کە ئەوان دڵخۆشن کە چونەتە ژێر 

سەرپەرشتی و چاودێرييەوە هەروەها زۆر باشترە لەوەی 
کە لەگەڵ خێزانەکانياندا بژين.

سيستەمی )پەيڕەوی( 
سەرپەرشتی چييە؟

ئەگەر تۆ منداڵ بيت و تەمەنت خوار 18 ساڵ بێت 
لە شانشينی يەکگرتوو UK و نەتوانيت لەگەڵ 
خێزانی خۆت بژيت بەهۆی هەندێک هۆکار، 

حکومەت دەبێت دڵنيايی بدات کە سەالمەتی تۆ 
بپارێزێت و زۆر بە باشی ئاگاداری تۆ بکات. تۆ 

دەچيتە ژێر سەرپەرشتی ئەوەی کە هەندێک کات 
پێی دەڵێن ›پەيڕەوی سەرپەرشتی‹، ئەمەش بە 
مانای ڕێکخستنی سەرپەرشتی و چاودێری دێت.

 GET TO KNOW
 YOUR RIGHTS 

 KURDISH
 TRANSLATION

ڕێنمايی سەبارەت بە 
سيستەمی )پەيڕەوی( 

سەرپەرشتی 
هەروەها ئەوەی 
کە تۆ چ کۆمەڵە 
مافێکت هەيە لە 

کاتێکدا کە لە ژێر 
سەرپەرشتيدايت.

ئەم فۆڕمە بريتييە لە 
زنجيرەيەک پەڕاوی ڕاستی 
خۆڕايی تايبەت بە کەسانی 

گەنج کە لە ژێرسەرپەرشتی 
و چاودێريدان، کە لەاليەن 

ڕێکخراوی خێرخوازی 
مندااڵنی سەرپەرشتيکراو 
و کەسانی گەنجی دەرچوو 
 Become لە سەرپەرشتی

بەرهەم هاتووە.

هەموو شتێک 
دەربارەی سەرپەرشتی

بۆچی خەڵک دەچێتە 
ژێر سەرپەرشتی و 

چاودێرييەوە؟

 بڕگەی 31 لە ياسای مندااڵنی ساڵی 1989-
 فەرمانی سەرپەرشتی

ئەمە لە کاتێکدايە کە دادگا › فەرمانی سەرپەرشتی‹ 
دەردەکات بۆ تۆ، لەبەرئەوەی کە ئەگەری ئەوە هەيە و 
لەوانەيە کە تۆ توشی ئازار ببيت لە ڕووی جەستەيی و 
سۆزدارييەوە ئەگەر تۆ لە ماڵەوە بمێنيتەوە. ئەمە مانای 

ئەوەيە کە بەرپرسيارێتی دايک و باوکايەتی بۆ تۆ 
دەگوازرێتەوە بۆ دەسەاڵتی خۆجێيی .

ئەگەر تۆ لە ژێر سەرپەرشتی دەسەاڵتی خۆجێيدا 
بيت، ئەوا تۆ وەکوو › منداڵی سەرپەرشتيکراو‹ سەير 
دەکرێيت )ئەمە زاراوەيەکی ياساييە بۆ ئەو کەسانەی 

کە لە ژێر سەرپەرشتيدان( هەروەها دەسەاڵتی 
خۆجێيی ڕۆڵی دايک و باوکی جێگرەوە دەبينێت 
ئەمەش مانای ئەوەيە کە ئەوان بەرپرسيارێتی تۆ 

دەگرنە ئەستۆ. وەکوو منداڵێکی سەرپەرشتيکراو، 
هەندێک شتی دياريکراو هەيە کە ياسا دەڵيت دەسەاڵتی 

خۆجێی پێويستە هەموو کارێک ئەنجام بدات بۆ 
دڵنيابوون لە سەالمەتی تۆ هەروەها بۆ ئەوەی بە 

باشتريين شێوە چاودێری تۆ بکەن.

چ بەشێک لە ياسا  کاريگەری دەبێت لە کاتێکدا 
کە لە ژێر سەرپەرشتی و چاودێريدايت؟
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بۆ زانياری زياتر 
سەبارەت بەهەر 

شتێک لەسەر 
پەڕاوی ڕاستی 
پەيوەندی بکە 

بە هێڵی ڕێنمايی 
چاودێری بە ژمارە 

08000232033 لە 

ڕۆژانی جگە لە 
پشووی هەفتە 

لەنێوان 10 ی سەر لە 
بەيانی - بۆ 5 ی سەر 

لە ئێوارە.
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کارمەندی پێداچونەوەی سەربەخۆ (IRO) هەموو 
کەسێک کە لەژێر سەرپەرشتيدايە کارمەندی 

پێداچونەوەی سەربەخۆی هەيە، ڕۆڵی ئەوان بريتييە 
لەوەی کە دڵنيا بنەوە لەوەی کە کارمەندی کۆمەاڵيەتی 

تۆ هەرچييەک پێويست بێت ئەنجامی داوە بۆ 
يارمەتيدانی تۆ.

هەروەها تۆ مافی ئەوەت هەيە کە:
سکااڵ تۆمار بکەيت- تۆ مافی ئەوەت هەيە کە بە 
شێوەيەکی فەرمی سکااڵ تۆمار بکەيت دەربارەی 

سەرپەرشتی کردنی تۆ و دەسەاڵتی خۆجێی دەبێت 
لەوە ئاگادارت بکاتەوە و پێت بڵێ کە تۆ پێويستە 

پەيوەندی بە کێوە بکەيت بۆ ئەنجام دانی سکااڵکە. 

کارمەندی کۆمەاڵيەتی تۆ پێويستە:

· سەردانی تۆ بکات بە اليەنی کەمەوە هەر شەش 	
هەفتە جارێک، کاتێک کە سەردانت دەکەن، 

پێويستە ئەوان هەندێک کات لەگەڵ تۆ بەتەنها 
بەسەربەرن و لەگەڵت دابنيشن و يەکتر بناسن و 

بەيەکتر ئاشنابن. 
· گوێ بگرێت بۆ بيروڕاکانت هەروەها زۆر بە 	

شێوەيەکی ڕاستەقينە مامەڵەيان لەگەڵدا بکات. 
ئەوان پێويستە تۆ بەشداربکەن لە بڕيارەکان 
سەبارەت بە ژيانی تۆ. ئەمەش شوێنی ژيانی 
تۆ دەگرێتەوە، هەروەها کێ سەرپەرشتی تۆ 

دەکات، هەروەها خوێندنی تۆ و پاشان پەيوەندی 

Care and your rights

4
FACTSHEET PAGE 2 OF 2FACTSHEET

6
هەواڵی خۆش ئەوەيە کە تۆ کۆمەڵە مافێکی 
زۆرت هەيە، بۆيە دڵنيابەرەوە لەوەی کە تۆ 

ئاشنا بيت بەو مافانە بزانيت ئەو مافانەت 
کامانەيە! ئەمانەی خوارەوە ئەو شتە 

سەرەکيانەيە کە دەسەاڵتی خۆجێيی پێويستە 
جێبەجێيان بکات بۆ تۆ:

دڵنيابەرەوە لەوەی کە تۆ شوێنێکی سەالمەتت 
هەبێت بۆ ژيان. )بڕوانە ژمارە چوار لە پەڕوای 

ڕاستی بۆ زانياری زياتر سەبارەت بەم بابەتە(.

ئەوان پێويستە ئەوە دڵنيا بکەنەوە کە تۆ 
لە پڕۆسەی خوێندندا بيت هەروەها ئەوان شتێکيان 
هەيە بەناوی پالنی خوێندنی کەسی بۆ دڵنيابوون لە 
جێبەجێکردنی پێويستييەکانی خوێندنی تۆ هەروەها 

تۆ پشتيوانی و يارمەتی بدرێيت بۆ بەدەستهێنانی 
ئامانجەکانت.

ئەوان پێويستە لەسەريان کە پێويستييەکانی 
تايبەت بە تەندروستييت بۆ بەئەنجام بگەيەنن- کە 

➜

ئەمەش پێويستييەکانی جەستەيی و سۆزداری )عاتفی( 
دەگرێتەوە. 

ئەگەر تۆ باوەڕت وابوو کە پێويستيت بە 
يارمەتی هەبوو سەبارەت بە هەر شتێک لە ڕووی 

تەندروستييەوە، ئەوەت لە ياد بێت کە تۆ مافی ئەوەت 
هەيە يارمەتی بدرێيت لەو بارەيەوە. قسە لەگەڵ 

بەخێوکارەکەت يان کارمەندی کۆمەاڵيەتی خۆت بکە 
لەو بارەيەوە.

باشە، تۆ لە ژێر 
سەرپەرشتی و چاودێريدايت 

... مافەکانی تۆ کامانەن؟

کردنت بە خێزانی خۆت.
· پالنی سەرپەرشتی و چاودێری تۆ بنوسێت. 	

کە تێيدا هەموو پێويستييەکانی تۆ لەبەرچاو 
بگرێت، وەکوو تەندروستی و گەشەکردنی 

تۆ، پەيوەنديييەکانی خێزانی، تۆ لە داهاتوودا 
لە کوێ دەژيت، خوێندنی تۆ وە هەروەها زۆر 

شتی تريش. پالنی سەرپەرشتی و چاودێری 
تۆ لەگەڵ تۆدا دەڕوات بەدرێژايی مانەوەت 

لە ژێر سەرپەرشتی و چاودێريدا. ئەوە 
بەڵگەنامەی تۆيە بۆيە زۆر گرنگە کە تۆ بە 
کارمەندی کۆمەاڵيەتی خۆت بڵێيت کە چی 
شتێکی گرنگ هەيە بۆ تۆ کە نوسرابێت لە 

پالنەکەدا.

➜

➜

➜

سەرەتا بە کارمەندی کۆمەاڵيەتی خۆت ڕابگەيەنە کە 
دەتەوێت سکااڵ تۆمار بکەيت. پاشان ئەوان پێويستە 

يارمەتی تۆ بدەن کە پەيوەندی بکەيت بە پشتگيريکار 
هەروەها دوای ئەوەش پێت بڵێن کە چی بکەيت.

پشگيريکارت هەبێت- ئيشی ئەوان بريتييە لەوەی 
کە يارمەتی تۆ بدەن بۆ ئەوەی بيروڕاکانت گوێی 

لێبگيرێت ئەگەر تۆ باوەڕت وابوو کە بڕيار 
بەدەستەکان گوێبيستی تۆ نەبوون. پشتگيريکار 

دەکرێت کە بێت و دابنيشن بەيەکەوە يارمەتيت بدات 
لە گەيشتن بە پێداويستييەکانی تايبەت بە سەرپەرشتی 
تۆ- ئەوان يارمەتی و پشتيوانی بڕياردەرەکان دەدەن 
کە تێبگەن لە هەستی تۆ دەربارەی شتەکان هەروەها 

کە تۆ چيت دەوێت کە بۆت ئەنجام بدەن.

❍ ❍

❍

تۆ هەروەها پێويستە کە ئەم کارمەندەت هەبێت:


