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كارمەندى كۆمەاڵيەتى
كاريان چيە: لە ژێر سايەى سەرپەرشتىدايت؟ 

كەواتە كارمەندێكى كۆمەاڵيەتيت هەيە. بڕيار لەسەر 
سەرپەرشتى تۆ دەدەن و پالنى سەرپەرشتيت بەگەڕ 
دەخەن. دەبێت ناوبەناو پەيوەندی لەگەڵتدا هەبێت و 

النى كەم شەش حەفتە جارێك سەردانت بكەن.

چۆن يارمەتيت دەدەن: دەبێت گوێت لێ بگرن و 
ئارەزووەكانت و هەست و نەستەكانت بخەنە ناو پالنى 
سەرپەرشتييەكەتەوە. دەبێت بڕيارەكان ڕوون بكەنەوە 
و دابينى ئەوەش بكەن چۆن وابكەن دەنگت ببيسترێت. 

تۆ دەبێت هەميشە زانيارييەكانى ڕێگاى پەيوەندى 
كردن بە کارمەندى كۆمەاڵيەتيتەوە البێت!

 ڕاوێژكارى كەسى
 Personal Advisor (PA)

كاريان چيە: 16 ساڵ و بەرەو ژووريت يان 
سەرپەرشتيت جێهێشتووە؟ كەواتە ڕاوێژكارێكى 
ت هەيە. پالندانان بۆ سەرپەرشتيت  )PA( كەسی

دەگرنە دەست و چاوپياداخشاندنەوەكانى  پاثوەى پالن 
Pathway Plan ى تۆ ئەنجام دەدەن تا دەبيتە 21 ساڵ 
)يان گەورەتر، ئەگەر خەريكى خوێندن يان ڕاهێنان 

بيت(.

چۆن يارمەتى دەدەن: دەبێت ناوبەناو لە پەيوەندى دا 
بن، يارمەتيت بدەن بكەويتە سەر خوێندن يان ڕاهێنان 

يان سەر كار. هەروەها ئامۆژگارى لە كاروبارى 
ترى وەك نيشتەجێبوون لە خانوو و پارە و تەندروستى 

و خۆشنوودى دا پێشكەش دەكەن بۆ ئەوەى دڵنيا بن 
لەوەى دەتوانيت سەربەخۆ بژيت.

كارگێڕى تيم
كاريان چييە: ئەوان بڕيار دەدەن کارمەندى 

كۆمەاڵيەتيت يان ڕاوێژكارى كەسيت كێ بێت و دڵنيا 
دەبن لەوەى كارەكەيان بەباشى دەكەن، لە كاتێكدا 

كە ئامۆژگارى پێشكەش دەكەن و بڕيارەكان پەسەند 
دەكەن.

چۆن يارمەتى دەدەن: دەتوانن ئامادەى ئەو 
كۆبوونەوانە بن كە شتى گرنگيان تيادا تاووتوێ 

دەكرێت. هەندێك جار تێگەياندنيان لە ديد و 
بۆچوونەكانت يارمەتيدەر دەبێت لە جێبەجێبوونى 

كارەكان!

 بەڕێوەبەرى دەزگا 
خزمەتگوزارييەكانى مندااڵن 

(DCS)

كاريان چيە: بەرپرسى دەزگا خزمەتگوزارييەكانى 
مندااڵنن. ئەم بەڕێوەبەرانە دەبێت لەوە دڵنيا بن كە 

دەزگا خزمەتگوزارييەكە باشترين كار كە لە توانايدايە 
دەكات، بۆ ئەوەى بە سەالمەتى تۆ بپارێزێت و دڵنيا 

بێت لەوەى قوتابخانەكان لە ئاست و ستانداردێكى 
بااڵدان.

چۆن يارمەتى دەدەن: دەشێت هەرگيز چاوت بە 
بەڕێوەبەرى دەزگا خزمەتگوزارييەكانى مندااڵن 

)DCS( نەكەوێت، بەاڵم كارى ئەوانە ئەوە دڵنيا بکەن 
كە ئەنجومەنەكەت باشترين خزمەتگوزارى كە لە 

توانادا بێت پێشكەشت بكات.
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كێ كێيە لە خزمەتگوزارييەكانى 
مندااڵندا – ڕێبەرێك بۆ ئەو 

كەسانەى كە ڕەنگە لە دەزگا 
خزمەتگوزارييەكانى مندااڵندا 

پێيان بگەيت، ئەگەر لە ژێر 
سايەى سەرپەرشتدا بيت يان 

سەرپەرشتيت جێهێشتبێت. 
هەرچەندە نازناوەكانى كارەكان 
دەشێت لە ئەنجومەنێك بۆ ئەوى 

تر جيا بێت، بەاڵم هەموويان 
هەمان كار دەكەن.

ئەمە لە زنجيرەيەك پەڕاوى 
ڕاستييەكانە كە بێ بەرامبەرە و 
بۆ كەسانى الوە كە ئەزموونى 

سەرپەرشتيكردنيان هەيە، گروپى
www.( The Who Cares? Trust

 )thewhocarestrust.org.uk
بەرهەمى هێناوە. بۆ يارمەتى و 

ئامۆژگارى وەرگرتن، يان بۆ 
زانيارى لەبارەى مافەكانتەوە، 
تەلەفۆن بۆ هێڵى ئامۆژگارى 

 Care Advice سەرپەرشتيارانە
Line بكە بە ژمارەى 020 

7017 8901 )ڕۆژانى حەفتە، 
10:30 بەيانى – 3 پاش نيوەڕۆ( 

advice@ يان ئيمەيڵ بكە بۆ
thewhocarestrust.org.uk
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كارمەندى سەربەخۆى 
 چاوپياداخشاندنەوە

  (Independent Reviewing Officer IRO)

 كاريان چيە: ئەگەر لەژێر سايەى سەرپەرشتيدا 
بيت، ئەوا دەبێت IRO يەكت هەبێت. سەرۆكايەتى 

كۆبوونەوەكانى پالندانانى سەرپەرشتيت دەكەن و دڵنيا 
دەبن لە كاركردن بە بڕيارە  دەرچووەكان. ئەگەر 

خوشك و برات لە ژێر سايەى سەرپەرشتيدا هەبێت، 
ئەوا دەبێت ئەوانيش هەمان IRO ى تۆيان هەبێت.

چۆن يارمەتى دەدەن: دڵنيا دەبن لەوەى ئەو بڕيارانەى 
دەردەچن لە باشترين بەرژەوەندى تۆ بن، گوێت 

لێ دەگرن و دڵنيا دەبن لەوەى گوێت لێ دەگيرێت.  
هەروەها پێشت دەڵێن چۆن سكااڵ پێشكەش بكەيت و 

هەوڵ دەدەن چارەسەر بۆ هەر ناكۆكييەك بدۆزنەوە كە 
بشێت سەر هەڵبدات لە بارەى ئەو خزمەتگوزاريانەوە 

كە پێشكەشت دەكرێن. لەگەڵ مافەكانى تۆدا دەبن!

پارێزەر / كارمەندى مافەكانى 
مندااڵن

جياوازى چيە؟ ئەگەر لەژێر سايەى سەرپەرشتىدا 
بيت، ئەوا بەپێى  ياسا مافى پارێزەرێكت هەيە. 

بە گشتى پارێزەران كار بۆ ڕێكخراوى سەربەخۆ 
دەكەن، لە كاتێكدا كارمەندانى مافەكانى مندااڵن كار بۆ 

ئەنجومەنەكە دەكەن. لەبەر ئەوە ڕۆڵيان هەمان شتە.

چۆن يارمەتى دەدەن: دەبێت دڵنيا بن لەوەى دەنگت 
دەبيسترێت، گوێت لێ بگرن، يارمەتيت بدەن سكااڵ 

بكەيت، ئەوە دڵنيا بکەن ئەوەى مافت تيايدا هەيە 
وەرى بگريت و لە مافەكانت تێبگەيت و لە كۆبوونەوە 

گرنگەكاندا پشتيوانيت لێ بكەن.

كارمەندى بەشداريکردن
 كاريان چيە: لە نزيكەوە لەگەڵ ئەنجومەنەكانى 

 Children in مندااڵن لەژێر سايەى سەرپەرشتيدا
Care Councils كار دەكەن بۆ ئەوەى دڵنيا بن 

لەوەى ديد و بۆچوونەكانى الوان لەبارەى دەزگا 
خزمەتگوزارييەكانەوە دەبيسترێن.

چۆن يارمەتى دەدەن؟ زۆر جار چاالكى سەرگەرمى 
و خۆشى ڕێك دەخەن و دەرفەتى وەك ڕاهێنان و 

ناسينى الوانى ترى ژێرسايەى سەرپەرشتى پێشكەش 
دەكەن. ئەگەر گرفتێكت هەبێت لە دۆزينەوەى كەسى 

گونجاو و دروستدا يارمەتيت دەدەن تا لەبارەى 
گرفتەكەتەوە قسەى بۆ بكەيت.

 (IV) سەردانيكەرى سەربەخۆ
كاريان چيە: سەردانيكەرانى سەربەخۆ كەسانى 
خۆبەخشن كە بە ئەنجومەنەوە نەبەستراونەتەوە، 
كە لەگەڵ مندااڵنى ژێر سايەى سەرپەرشتى دا 

دەبنە هاوڕێ و يارمەتييان دەدەن )وەك مامۆستاى 
ئامۆژگاريكار(. ئەگەر لەژێر سايەى سەرپەرشتىدا بيت، 

بە وتەى ياسا دەبێت هەلى ئەوەت بۆ بڕەخسێنرێت كە 
سەردانيكەرێكى سەربەخۆ )IV( ت هەبێت.

چۆن يارمەتى دەدەن: كەسێك دەبن كە قسەيان بۆ بكەيت، 
ئامۆژگاريت پێ بدەن، يارمەتيت بدەن و ببنە هاوڕێت!

سەرۆك مامۆستاى قوتابخانەى 
گريمانەيى و مامۆستاى 

دەستنشان كراو
كاريان چيە:  ئەوە دابين دەكەن كە قوتابخانەكەت 

/ كۆلێجەكەت لەو مەسەالنە تێدەگەن كە دەشێت 
كاريگەرييان لەسەر خوێندنەكەت هەبێت و چاوێكيان 

لەسەر ڕەوشى خوێندنى تۆ و منداڵەكانى ترى ژێر 
سايەى سەرپەرشتى دەبێت. هەروەها لە پالنى 

خوێندنى كەسى )PEP( شت بەرپرسن، كە دەبێت 
يارمەتيت بدات ئەوەى لە تواناتدايە بەدەستى بهێنيت.

چۆن يارمەتى دەدەن: يارمەتيت دەدەن لەوەى 
قوتابخانەكەت / كۆلێجەكەت يارمەتيدەرت بێت 
و پێويستييەكانت پڕ دەكەنەوە، دابينى دەكەن لە 

بەدەستهێنانى ئامانجەكانى فێربوونتدا خەريكيت و 
ئەگەر كۆرسەكانت گۆڕى، بە شێوەيەكى هێدى و 
وردە وردە لەم كۆرس بۆ ئەو كۆرس بگوێزيتەوە.

پەرستارى دەستنيشان كراو
كاريان چيە: ئەگەر لەژێر سايەى سەرپەرشتيدا بيت، 

ئەوا دەبێت هەموو ساڵێك نۆڕينێكى تەندروستييانەت بۆ 
بكرێت )بۆ ئەوانەش كە تەمەنيان لە خوار 5 ساڵەوەيە، 

ساڵى دوو جار( و ئەمەش لەاليەن پەرستارى 
دەستنيشان كراوەوە ئەنجام دەدرێت. لەگەڵ كارمەندى 

كۆمەاڵيەتيت دا كار دەكەن بۆ ئەوەى دڵنيا بن لە 
پڕكردنەوەى پێويستييە تەندروستييەكانت.

چۆن يارمەتى دەدەن: لەو مەسەالنە تێدەگەن كە 
ڕووبەڕووى مندااڵنى ژێر سايەى سەرپەرشتى دەبنەوە 

و ئەمەيان لەبەرچاوە كە ئامۆژگارى و يارمەتى پێشكەش 
دەكەن.
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