
کورتەی پێشنیار بۆ ئەو کەسانەی کە 
 لەژێر چاودێری دەچنە دەرەوە

یاریدەری تۆ بۆ چوونەدەرەوە لە ژێر چاودێری

هەفتە لەژێر چاودێری و بەخێوکردن دا بووبێتی و ئەم ماوەیە بەرلە  13ئەگەر تۆ النیکەم بۆ ماوەی  
ێ کردبێت و دوای تەمەنی  14تەمەنی  کۆتانی هاتبێت، ئەوا تۆ وەکوو   ساڵیت 16ساڵیت دەستی ن 

کەسێک کە لەژێر چاودێری و بەخێوکردن دەچیتە دەرەوە هەژمار دەکرێت. لە دوای ئەوەی کە دەبیتە 
ان هەتا تەمەنی  16 ان یاریدەرێیک هاتنەدەرەوە لەژێر چاودێری بۆ تۆ تەرخان دەکرێت  25ساڵ ئەم  -ساڵ

بکات بە ئەو الیەنانەی تر کە دەتوانن یارمەتیت  یاریدەرە دەتوانێت پاڵپشتیت لێ بکات و پەیوەستت
بدەن. هەروەها دەتوانیت داوای ڕێنمایەیک هاوتەمەن بکەیت کە خۆی پێشتی لە ژێر چاودێری دا بووە. 

ی تۆ(Pathway Planپالنی ڕێگا )

تۆ لەگەڵ یاریدەرەکەت پالنێیک ڕێگا ئامادە دەکەیت کە هیواکانی تۆ بۆ خوێندن، ڕاهێنان و 
دامەزران ڕوون دەکاتەوە. ئەم پالنە بریتیە لەو هەنگاو و پاڵپشتی و کەسانەی کە دەتوانن 
یارمەتیت بدەن کە بگەیت بەو ئامانجانە. ئەوان هەروەها دڵنیانی دەکەن لەوەی کە تۆ جۆرێک
ی دەکەن بۆ ئەوەی بزانن ئایا  لە بەڵگەی ناسنامەت هەیە، بۆ نموونە، پاسپۆرت، و پشکنی 

ە یارمەتت  زۆرتر هەیە یان نە. پێویستت ب

ماڵی تۆ

ساڵا لەژێر چاودێری و بەخێوکردن دا بمێنیتەوە.  18دەتوانیت بڕیار بدەیت کە هەتا تەمەنی 
ی  ئەگەر بەرلەو کاتە لەژێر چاودێری بچیتە دەرەوە، ئێمەی شوێتی نیشتەجێبوونت بۆ دابی 

ی بکەین، یان  18دەکەین. دوای تەمەنی  ی بژاردەکانی ژیانی پاڵپشتیکراوت بۆ دابی  ، دەتوانی  ساڵا
ساڵ. هەرکات ئامادە بیت بۆ ژیانی  21انیت الی بەخێوکەری کاتیت بمێنیتەوە هەتا دەبیتە دەتو 

ێ دەدەین بۆ ئەوەی بڕیار بدەیت. هەروەها  سەربەخۆ، ئێمە هەموو زانیاریەیک پێویستت ن 
ی دڵنیانی بکەین کە خانووە نوێکەت نزیک دەبێت لە خانووی منداڵەکانت. هەتا دەبیتە دەتوانی 

تێک بگوازیتەوە نێو خانووی خۆت، دەتوانیت داوای پارەی یارمەنی بکەیت بۆ ئەوەی ساڵ، کا 25
ی هەموو شتێک  ی بۆ ئەوەی دڵنیا ببی  شتە بنەڕەتیەکان بکڕیت. ئێمە زوو زوو هەواڵت دەپرسی 

 باشە و هیچ کێشەیەکت نیە. 

درێت و بایەخ بە داواکاریەکانت بدرێت  مافی تۆ بۆ ئەوەی گوێت لێ بگیر

( بۆ ئەوەی Children in Care Councilتوانیت ببیتە ئەندایم ئەنجومەنی منداڵانی چاودێریکراو )دە
ی خزمەتەکانی بەخێوکردنمان باشتی بکەین. ئەگەر دەتهەوێت دژی پێمان بڵێیت کە چۆن دەتوانی 

ڕیت، پشتیوانێیک ی دەکرێت ناڕەزانی دەربت  سەربەخۆ  بڕیارەکانی تایبەت بە ئەو پاڵپشتیەی کە بۆت دابی 
ێ دەدات و یارمەتیت دەدات بۆ ئەوەی  دەتوانێت یارمەتیت بدات. ئەو لەبارەی مافەکانت زانیاریت ن 

ساڵ، دەتوانیت ئەو زانیاریانە ببینیت کە سەربارەت بە  18بەرپرسان گوێت لێ بگرن. کاتێک دەبیتە 
 تۆ هەڵیاندەگرین. 

Kurdish version



ارەی تۆپ

ت بکات کە چۆن پارەی خۆتیاریدەری تۆ بۆ  چوونەدەرەوە لە ژێر چاودێری دەتوانێت فتێ 
بەڕێوە ببەیت دەتوانیت لە هەندێ خول تایبەت بە ژیانی سەربەخۆ و بەڕێوەبردنی پارە دا 

ساڵ لەژێر چاودێری بچیتە دەرەوە، پارەی  16بەشداری بکەیت. ئەگەر دوای تەمەنی 
ێ دەدرێت بۆ تێچووی ژیان و ئ ەگەر کێشەیەکت بۆ پێش بێت، یارمەتت  بەپەلەت هەفتانەت ن 

ی دەکرێت. کاتێک ببیتە  ام لەنێو پالنی ڕێگات دا ڕوون 18بۆ دابی  ساڵ، ئەمە کۆتانی دێت بەڵ
دەکرێتەوە کە چۆن لە جۆرەکانی تری پاڵپشتت  دارانی سوود وەربگریت. 

ی بۆ تۆ ین داهاتووی مومکیر باشیر

ی  ئامۆژگاریت بکەین و یارمەتیت بدەین کە لەگەڵ ڕێکخراوەکانی  ئێمە دەتوانی 
خوێندن، ڕاهێنان و دامەزران پەیوەندی دروست بکەیت بۆ ئەوەی بتوانیت 
بگەیت بە خەون و ئاواتەکانت. ئێمە یارمەتیت دەدەین سەفەر بکەیت بۆ 
تر یان خول  ئەو شوێنەی کە پێویستە لەوێ بیت. ئەگەر بچیتە خوێندنی باڵا

ی دەکەین. شا   گردی، ئێمە یارمەتت  داراییت بۆ دابی 

تەندروستیر تۆ

 و 
ا

پێکەوە پاسپۆرتێیک تەندروستی ئامادە دەکەین سەبارەت بە تەندروستیت لە تەمەنی منداڵ
ێ دەدەین و هەروەها  پێداویستیەکانی ئێستات. ئێمە لەبارەی ژیانی تەندروست زانیاریت ن 

یشک و یارمەتیت دەدەین کە ناوت الی  ی ، ددانت  خزمەتەکانی تەندروستی وەک پزیشیک گشتی
ی ڕوونی بکەینەوە کە ئایا تۆ شیاویت بۆ ئەوەی . ڕاوێژکاری دەروونی تۆمار بکەیت هەروەها دەتوانی 

ی بکرێت یان یارمەتیت بدرێت بۆ دانی پارەی ئەم شتانە،  دەرمان و چارەسەری خۆڕاییت بۆ دابی 
ت. توانیت تێچووی هاتووچوو بۆ چاوپێکەوتنەکانت بدەیهەروەها کۆمەک بکرێیت بۆ ئەوەی ب

کەسوکارت

انەکەت پەیوەندیت هەبێت چوونەدەرەوەیاریدەری تۆ بۆ  ی لە ژێر چاودێری کۆمەکت دەکات بۆ ئەوەی بەردەوام لەگەڵ ئەندامانی ختێ 
یان دووبارە پەیوەندییان پێوە بکەیتەوە، بە مەرجێک ئەم کارە هیچ مەترسیەیک نەبێت. ئەگەر تۆ باوک یان دایک بیت، ئێمە یارمەتیت 

ین شت بۆ منداڵەکەت بکەیت.  دەدەین کە باشتی

 ژیانت  ڕووداوە
ی

گرنگەکان

لە بۆنە ئایینیەکان دا، وەک کریسمس، دیوال یان جەژن، یاریدەری تۆ بۆ چوونەدەرەوە لە ژێر 
ێ دەدات و دەتوانێت  ێ دەدات. لە ڕۆژی لەدایکبوونت دا ئەو دیاری یان پارەت ن  چاودێری، دیاریت ن 

 .تۆ ببات بۆ خواردنی ژەمێک لە دەرەوە


