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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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FACTSHEET

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

thewhocarestrust.org.
uk( ـەوە بەرهەم هێنراوە. بۆ 
يارمەتىدان و ئامۆژگارى، يان 

زانيارى لەبارەى مافەكانتەوە، بە 
ژمارە تەلەفۆنى 020 7017 8901 

پەيوەندى بە هێڵى ئامۆژگاريى 
 The Care سەرپەرشتيارانە

Advice Line وە بكە )ڕۆژانى 
حەفتە، 10:30 ى بەيانى – 3 ى 
پاش نيوەڕۆ( يان ئيمەيڵ بكە بۆ. 

advice@thewhocarestrust.
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.

❍❍

❍

❍

❍

❍
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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.
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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؟

Your pathway plan


