
  عرض عن ملخص 
برنامج الرعایةانقطاع عن 

مسؤول انقطاعك عن الرعایة
 خالل األقل على أسبوع 13 لمدة الرعایة على حصلت إذا الرعایة عن منقطعًا تعتبر
 تصل وحتى عام 16 تبلغ وعندما .عاما 16 عمرك یصبح حتى عاما 14 من بدایة الفترة

 الدعم توفیر بإمكانھ والذي الرعایة عن انقطاعك مسؤول لك سیخصص عام، 25 سن إلى
 ممن أقرانك من توجیھ على الحصول یمكنك كما مساعدتك، یمكنھم بمن وإیصالك لك

 .الرعایة برنامج ضمن كانوا

)Pathway Plan( خطة مسارك
ما تتمناه في صف ك التي تمسارسیساعدك المسؤول عنك على إعداد خطة 

الخطوات والدعم كما تتضمن الخطة  والتدریب والتوظیف.التعلیم 
 كما سیتأكدونتلك األھداف. تحقیق واألشخاص الذین یمكنھم مساعدتك في 

سیدرسون و ،مثل جواز السفرحصولك على أحد مستندات تحقیق الھویة من 
 بحاجھ الي أي دعم إضافي.إن كنت 

منزلك
 ذلك قبل غادرت وإذا عاما، 18 سن تصل حتى الرعایة في البقاء ختیارا یمكنك

 خیارات توفیر یمكننا عاما، 18 سنك یصل وبعدما. لإلقامة مكانا لك فسنوفر
. عاما21 سنك یصل حتى الرعایة مسئول مع البقاء یمكنك أو مدّعمة، ةمعیشی

 تحتاجھا التي المعلومات جمیع لك فسنقدم مستقًال، للعیش مستعدًا تكون وعندما
 الذي األطفال منزل من قریبًا الجدید منزلك یكون أن لك نضمن كما. قرار التخاذ
 للحصول بطلب التقدم یمكنك عاًما، 25 العمر من تبلغ وحتى. بھ مقیًما كنت
 نتابعك سوف. الخاص منزلك إلى انتقالك عند الضروریات لشراء منحة على

 .یرام ما على شيء كل أن من نتأكد حتى بانتظام

الجد محمل على وتؤخذ سمعتُ  أن في حقك
 (Children in Care Council) الرعایة مجلس في األطفال إلى االنضمام یمكنك

 المتعلقة القرارات على معترًضا كنت وإذا. الرعایة خدمات تحسین كیفیة عن إلخبارنا
. صوتك وإیصال بحقوقك إلخبارك مستقل، محامٍ  یساعدك أن فیمكن لك، المقدم بالدعم

 .عنك بھا االحتفاظ تم التي المعلومات على االطالع یمكنك عاًما، 18 تبلغ وعندما

Arabic version



أموالك
 ویمكنك أموالك، إدارة كیفیة یعلّمك أن الرعایة عن انقطاعك لمسؤول یمكن

 انقطعت إذا. بك الخاصة المیزانیة ووضع مستقًال  العیش حول بدورات االلتحاق
 وإذا أسبوعیًا، المعیشة تكالیف بدل على فستحصل عام، 16 سن بعد الرعایة عن
 ھذا ویتوقف. الطوارئ حاالت في المساعدة على فستحصل مشكلة، تواجھ كنت
 الحصول كیفیة مسارك خطة ستوضح لكن عاًما، 18 عمرك یصبح عندما الدعم
 .المالي الدعم من أخرى أنواع على

بك الخاص الممكن األفضل المستقبل
 تعلیم منظمات مع عالقات بناء على ومساعدتك لك المشورة دیمتق یمكننا

 السفر على وسنساعدك تطلعاتك، تحقیق من تتمكن حتى وتوظیف وتدریب
 التدریب أو العالي بالتعلیم التحقت وإذا. إلیھ السفر تحتاج مكان أي إلى

 .المالي الدعم لك فسنقدم المھني،

  صحتك

ك احتیاجاتو طفولتكبخصوص صحتك أثناء  ةیصحدفتر بیانات  جوازعد معًا سن
 التسجیل على نساعدكسو ،الصحیة الحیاة عن معلومات لكوسنوفر . الحالیة الصحیة

 یمكنناو. واالستشاریین األسنان وأطباء العام الممارس مثل الصحیة الخدماتلدى مقدمي 
 سداد في مساعدتك أو ،مجانیة طبیة وصفات على للحصول مؤھالً  كنتالنظر فیما إن 

 .العادیة المواعید إلى النقل تكالیفلتغطیة  تقدیم الدعم لكو ،تكالیفھا

كتعالقا
 على البقاء علىانقطاعك عن الرعایة یساعدك مسؤول 
وإذا ا. منً صال بأفراد العائلة إذا كان ذلك آإتصال أو إعادة االت
 تحقیق األفضل لطفلك. سنساعدك علىف كنت أحد الوالدین،

مناسباتك المھمة 
 على ستحصل العید، أو دیوالي مھرجان أو المیالد عید مثل الدینیة لالحتفاالت بالنسبة

 ماالً، أو ھدیة سیعطیك میالدك، عید یوم في. الرعایة عن انقطاعك مسؤول من ھدیة
 .معا وجبة لتناول یصطحبك أن ویمكن


