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?Who’s who in Children’s Services

د نومونو لوبه 2

FACTSHEET

THE NAME
GAME

PASHTO
TRANSLATION
د کوچنيانو په خذمتونو کې د
چا څه دنده ده۔۔ هغه خلکو
ته الرښودنه کوم چي به
تاسې د کوچنيانو په خذمتونو
کې بيامومۍ که چرې تاسې
د ساتنې الندې يا ساتنه
پريښودونکي ياست۔ د وظيفو
سرليک د مشورې مجلس تر
مينځه جدا کيدلې شي ولې
دوي به يو رنګ کار کوي۔

د ډلې منتظم

هغوي څه کار کوي :هغوي دا پريکړه کوي چي
ستاسې ټولنيز کارکوونکې يا پي اې څوک دې او
دا يقينې جوړوي چي دوي په مشوره ورکولو او
پريکړې خوښولو کې يو ښه کار کوي۔
هغوي څه رنګ مرسته کوي:هغوي په غونډو
کې شمول کوي چرته چي د مهم شيانو په حقله
خبري اترې کيږې۔ کله کله ستاسې سوچ هغوي ته
د رسولو په سبب کارونه په ښه ډول کيدل يقيني
جوړيږي۔

قانون پوه /د کوچنيانو د
حقونو افسر

فرق څه دې :که تاسې د خيال ساتنې الندې ياست
نو تاسې قانونې طور د يو قانون پوه حق لرۍ۔
قانون پوه په عامه توګه د ځانګړي تنظيمونو لپاره
کار کوي ولې د کوچنيانو د حقونو افسران د د
مشوري د مجلس لپاره کار کوي۔ خو د هغوي
کړنې يو رنګ وي۔
هغوي څه رنګه کار کوي :هغوي بايد دا يقيني
کړې چي ستاسې آواز واوريدلې شي ،تاسې ته غوږ
ونيسي ،په ګيله کولو کې ستاسې مرسته وکړي او
دا اوګوري چي تاسې ته خپل حق ترالسه کيږي او
دا چي تاسې خپل حقونه اوپيژنۍ او په مهمو غونډو
کې ستاسې مرسته وکړي۔
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ټولنيز کار کوونکې

هغوي څه کار کوي :تاسې په خيال ساتنه کې ياست؟
بيا به تاسې يو ټولنيز کارکوونکې تر السه کړۍ۔
هغوي به ستاسې د خيال ساتنې پريکړې کوي
او ستاسې د خيال ساتنې تدبير برابروي۔ هغوي به
ستاسې سره په قاعده په اړيکو کې وي او تاسې سره
به کم نه کم په هرو  ۶هفتو کې يو وار مالقات کوي۔
هغوي څه رنګ مرسته کوي :هغوي بايد تاسو ته
غوږ ونيسي او ستاسې خواهشات او هيلې ستاسې د
خيال ساتنې په تدبير کې ګډ کړي۔ هغوي لره پکار
دي چي د پريکړو څرګندونه وکړي او دا يقيني کړي
چي ستاسې ږغ واوريدلې شي۔ تاسې ته تل د خپل
ټولنيز کار کوونکو د اړيکو تفصيل لرل پکار دي!

دا د ځوانانو لپاره د حقائقو د
ويړيا پاڼو له اړخه دي چي په
خيال ساتنه کې تجربه لري۔
کوم چي ?The Who Cares
 Trustجوړ کړي دي۔ (www.

)thewhocarestrust.org.uk۔

د مشورواو مرستې يا ستاسې
د حقونو په حقله د معلوماتو
لپاره د کئير ايډوائس الئن په
شميره ( 8901 7017 020د
دفتري ورځو سحر د 10:30
نه تر ماسپخين  3:00بجو
پوري) اړيکې اوکړۍ يا
بريښنليک اوکړۍ په @advice
thewhocarestrust.org.uk

ځانګړې مشوره کوونکې
(پي اې)

هغوي څه کار کوي :آيا تاسو د  ۶۱کالو نه زيات
يا خيال ساتنه پريښودونکې ياست؟ تاسو به يو پي
اې لرۍ۔ هغوي به ستاسې د خيال ساتنې د تګ الر
ذمه اخلي او ستاسې د الر د تدبير کتنه به د 12
کالو (يا ډير عمر پوري که چري تاسې په تعليم يا
تربيت کې ياست) عمر پورې سر ته رسوي۔

Care

ADVICE LINE

020 7017
8901

هغوي څه رنګ مرسته کوي :هغوي لره په قاعده
توګه اړيکې کول پکار دي چي ستاسي په تعليم کې
د داخليدو ،تربيت او دنده تر السه کولو کې مرسته
وکړي۔ هغوي په نورو شيانو لکه اوسيدو ،روپو،
روغتيا او خير ښيګړه کې نصيحت کوي چي دا
يقيني کړي چي تاسې ځانګړي ژوند کولو ته تيار
ياست۔

Facebook.com/TheWhoCaresTrust

thewhocarestrust.org.uk/advice

advice@thewhocarestrust.org.uk
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د کوچنيانو د خذمتونو مدير
(ډي سي ايس)

هغوي څه کار کوي :هغوي د کوچنيانو د خذمتونو
مسؤل دي۔ ډي سي ايس به خامخه دا يقيني جوړوي
چي خذمتونه په ښه ډول ورکړې کيږي ،چي
تاسې په حفاظت کې اوساتي او دا يقيني کړي چي
ښوونځې د لوړ معيار دې۔

Care
ADVICE LINE

هغوي څه رنګه مرسته کوي :کيدې شي تاسي
چري هم ډي سي ايس ونه وينئ خو دا د هغوي
کار دې چي ستاسې د مشورې مجلس تاسې ته ښه
نه ښه امکاني خذمتونه وړاندې کړي

020 7017
8901

برخه اخيستونکې افسر

هغوي څه کار کوي :هغوي د کوچنيانو د خذمتونو
د مشوري مجلس سره جوښت کار کوي چې دا
يقيني کړي چي په خذمتونو د ځوانانو فکرونه
واوريدل شي۔
هغوي څه رنګه مرسته کوالي شي؟ هغوي اکثر د
لوبو ټوقو کړنې ترتيبوي او د تربيت او خيال ساتني
الندې نورو ځوانانو سره د يو ځاي کيدو موقعې
وړاندي کوي۔ که تاسې ته څه ستونزه وي نو هغوي
تاسې ته د صحي کس سره د خبرې کولو لپاره په
لټولو کې مرسته کوالي شي۔

ځانګړې کتونکي ( آئي وي)

هغوي څه کار کوي :آئي ويز هغه رضاکار وي
کوم چي د مشوري مجلسونو سره په تړون کې نه
وي کوم چي د خيال ساتنې الندي کوچنيانو سره
ملګرتيا جوړوي او د هغوي مرسته کوي۔ ( د يو
مشاور په رنګه)۔ که تاسي په خيال ساتنه کې ياست
نو قانون وايي چي تاسې ته به د د يو آئي وي لرلو
موقع خامخه درکول کيږي۔

د آزادانه کتنې افسر
(آئي آر او)

هغوي څه کار کوي :که چري تاسې په خيال ساتنه
کې ياست نو تاسې بايد يو آئي آر او ولرۍ۔ هغوي
به ستاسې د خيال ساتنې د تدبير دټولنو مشري
کوي او دا به يقيني جوړوي چي په کړې شوي
پريکړو عمل شوې دې۔ که چري ستاسې په خيال
ساتنه کې خويندې وروڼه وي هغوي هم بايد ستاسو
په رنګ يو آئي آر او ولري۔
هغوي څه رنګ مرسته کوي:هغوي به دا يقيني
جوړوي چي ستاسې په حقله پريکړې ستاسې په ښه
فائده کې وي ،تاسې ته غوږ ونيسي او دا يقيني کړي
چي ستاسې سوچ اوريدلې کيږي۔ هغوي به تاسې ته دا
هم اووايئ چي تاسې به څه رنګه ګيله کوۍ او دا تګ
ودو به کوې چي تاسې ته د ترالسه کيدونکې خذمتونو
په حقله هر رقم ناموافقې تر منځه يوسي۔ هغوي به
ستاسې د حقونو لپاره ودريږي۔

هغوي څه رنګه مرسته کوي :دا به هغه کس وي
د چا سره چي خبرې کيدلې شي ،چي مشوري
ورکوي ،ستاسې مرسته کوي او يو ملګرې وي!

ټاکلې شوي نرس

هغوي څه کار کوي :که تاسې په خيال ساتنه کې
ياست نو تاسې لره هر کال د روغتيا ازمايښت کول
پکار دي ( د  ۵کالو نه کم کوچنيانو لپاره په کال
کې دوه وارې) چي کتنه به يې ټاکلې شوې نرس
کوي۔ هغوي به ستاسې د تولنيز کار کوونکي سره
کار کوي چي دا يقيني کړې چي ستاسې د روغتيا
احتياجونه پوره شوي دي۔
هغوي څه رنګه مرسته کوي :هغوي هغه ستونزي
پيژني کومو سره چي د خيال ساتنې الندې کوچنيان
مخ وي او د دې فکر سره هغوي ته مرسته او
مشورې ورکوي۔
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د حقيقي ښوونځي سر معلم او
ټاکلې شوې معلم

هغوي څه کار کوي :هغوي به دا کتنه کوي چي
ستاسې ښوونځې /پوهنځې ستاسې ستونزې
اوپيژني کومې چي ستاسې په تعليم اثر کوالي شي
او دا ريکارډ ساتي چي تاسي او د خيال ساتنې
الندې نور کوچنيان څه رنګ کار کوۍ۔ هغوي به
ستاسې د ځانګړي تعليمي تګ الر (پي اي پي) ذمه
وار وي کوم چي ستاسې د خپلو لياقتونو په پوره
کولو کې مرسته کوي۔
هغوي څه رنګه مرسته کوي :هغوي به ستاسې
د ښوونځي /پوهنځي د اړتيا په پوره کولو کې
ستاسې مرسته کو ي ،او دا کتنه کوي چي تاسې د
ذده کړې د مقصدونو په ايښودلو کې مشغول ياست
او که چري تاسې کورسونه بدلوۍ نو چي بدلون په
آسان طرز وي۔

Facebook.com/TheWhoCaresTrust

thewhocarestrust.org.uk/advice

advice@thewhocarestrust.org.uk

