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كل طفل يخضع للرعاية يجب 
أن يكون لديه خطة طريق، 

وعادًة ما تبدأ في سن 16. إنه 
القانون!* تنص خطة الطريق 

الخاصة بك على كيفية مساعدة 
المجلس لك لالستعداد للعيش 
بشكل مستقل. إنها بمثابة عقد 

بينك وبين المجلس وغيرهم من 
المهنيين المهمين في حياتك. 

واألهم أنها تمنحك الفرصة 
لكتابة رغباتك ومشاعرك، ألن 

الخطة يجب أن تأخذ وجهات 
نظرك في االعتبار.

Your pathway plan
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ما هي خطة الطريق، ولماذا هي مهمة؟

عند إعداد خطة الطريق تذكر:

المراجعون
يجب مراجعة خطة الطريق كل 6 أشهر 

على األقل، ولكن يمكنك طلب مراجعتها في 
أي وقت. إذا طرأت أي تغييرات كبيرة على 
حياتك، فيجب أن تتم المراجعة، ألن خطتك 

يجب أن تعكس ما يحدث حالًيا. 

بعد كل مراجعة لخطة الطريق، يجب أن توقع 
عليها أنت واألخصائي االجتماعي/المستشار 

الشخصي، ويجب أن تحصل  على نسخة 
منها. احتفظ بها وراجعها بصفة دورية للتأكد 

من التزام الجميع بها!

الطريق إلى النجاح
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ال تنَس:
أنها تتعلق بحياتك

لذا يجب أن تشارك في استيفائها

يجب أن تذكر كيفية مساعدة 
المجلس لك

يجب أن تحصل على نسخة دائًما
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تساعدك هذه النشرة على 
تحقيق أقصى استفادة من 

خطة الطريق الخاصة بك. إنه 
ليس مجرد نموذج آخر ممل 

يستوفيه األخصائي االجتماعي 
المتابع لك! إنها وثيقة مهمة 

بالفعل فهي تحدد ما تريد القيام 
به، وما الدعم الذي تحتاج إليه 

وكيف سيساعدك المجلس.
 تأتي هذه الوثيقة ضمن سلسلة من 

النشرات المجانية للشباب ممن 
سبق لهم الخضوع  للرعاية،

 The Who Cares? تصدر عن 
Trust (www.thewhocarestrust.

.(org.uk للحصول على الدعم 
واالستشارات، أو المعلومات 

حول حقوقك، اتصل بخط 
استشارات الرعاية على الرقم 

8901 7017 020 )طوال أيام 

األسبوع، من الساعة 10:30 
صباًحا حتى الساعة 3 مساًء( أو 

راسلنا على البريد اإللكتروني 
advice@thewhocarestrust 

.org.uk.
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اذكر كل  ما ال يرضيك.
يجب أن يكون هناك دائًما “خطة بديلة” 

إذا لم تسر األمور كما هو متوقع. 
االختالف مع األخصائي االجتماعي/

المستشار الشخصي يجب أن ُيعبر 
عنه بدقة بحيث تتضح وجهة نظر كل 

شخص. 
يمكن أخذ رأي أشخاص آخرين في 

خطتك، مثل أسرتك، ومقدمي الرعاية، 

والمعلمين، ومجلس الخدمات الصحية، 
ومسؤول المراجعة المستقل والمحامي 

)ولكن ال يتم ذلك دون علمك(.
يجب أن تركز السنة األخيرة من خطة 

الطريق على الدعم الذي يمكن أن 
تحصل عليه خالل حياتك المستقلة. 

خطط الطريق الجيدة يجب أن تذكر من 
بإمكانهم مساعدتك، وما يمكنهم القيام به 

وكيف يمكنك التواصل معهم.

❍

❍

❍

❍

❍
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مهاراتك العملية – يعني ذلك معرفة مدى 
استعدادك للعيش كشخص راشد. ما الذي يجب 
أن تتعلمه لتكون مستعًدا للعيش بشكل مستقل - 

وكيفية مساعدة المجلس لك في ذلك؟ 

المال – من المهم جًدا أن يكون هناك بيان 
واضح للدعم المالي الذي ستحصل عليه 

من السلطات المحلية. حيث يجب أن تحدد 
مستحقاتك وغيرها من المساعدات التي 

ستحصل عليها، وكيفية وموعد الحصول 
عليها. يجب أن يشمل ذلك المساعدة التي قد 

تحتاج إليها لوضع الميزانية والمدخرات التي 
قد تكون لديك والفوائد المستحقة لك.

أين ستسكن – يجب أن يعمل المجلس على 
تقييم سكنك )الحالي أو المخطط له( ومعرفة ما 

إذا كان مناسًبا لك أم ال، بما في ذلك موقعه، 
وتوفيره لألمن والسالمة، والفواتير واإليجار. 

يجب أن تشرح لك خيارات السكن في 
المستقبل، بما في ذلك خطط االنتقال إلى مكان 

إقامة مستقل وما يجب القيام به لتحقيق ذلك. 
لست راضًيا عن مكان اإلقامة؟ أخبرهم بذلك!

FACTSHEET

*ينص عليها قانون الطفل لعام 1989 
وقانون ترك الرعاية لعام 2000
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الصحة - إذا كان لديك 

مشاكل صحية، فيجب أن 
تذكر خطة الطريق كيفية 
مساعدة المجلس لك في 
إدارتها.  إال أن األمر ال 

يقتصر على المشاكل فقط: 
كما يجب أن تذكر أيًضا 

كيفية مساعدة المجلس لك في 
أن تحيا حياة صحية )على 
سبيل المثال مساعدتك في 

الحصول على عضوية صالة 
رياضية(. 

التعليم والتدريب 
والتوظيف –  يجب أن 

تضمن خطتك الحصول على 
كل ما تحتاج إليه لتنجح، 

وتسير على الطريق الصحيح 
لتحقيق أهدافك المهنية. يشمل 

ذلك وضع أهداف واضحة 
لتحققها وكيفية دعم المجلس 

لك، بما في ذلك الجانب 
المالي )إذا كنت بحاجة لجهاز 

كمبيوتر محمول لدراستك 
...؟(. اذكر ذلك هنا!(.

ما هو شعورك – ما هو شعورك تجاه ذاتك؟ 
كيف تتعامل مع اآلخرين؟ هل هناك أشياء 

يمكنها مساعدتك؟ أبلغ األخصائي االجتماعي/
المستشار الشخصي بحيث يمكنه متابعة ذلك.

األسرة والشبكة االجتماعية – هل عالقتك 
جيدة بأسرتك؟ هل هناك أشخاص يمكنك 

االعتماد عليهم عند الحاجة؟ يجب أن تنص 
خطتك على كيفية مساعدة المجلس لك لتكون 

لديك عالقات اجتماعية وأسرية جيدة. إذا كنت 
غير راِض عن ترتيبات التواصل مع أسرتك، 

فاذكر ذلك هنا!

الهوية – إنها ما ُيشكل… شخصيتك!! يجب 
أن يساعدك المجلس في الرد على أي أسئلة 

تتعلق بماضيك، ودعم احتياجاتك الخاصة 
باللغة والدين والعرق والتوجه الجنسي، وكذلك 
يضمن حصولك على وثائق الهوية الصحيحة 

ومعرفة كيفية الوصول لملفاتك.
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ما الذي يجب أن تحتويه خطة الطريق الخاصة بي؟

Your pathway plan


