ይህ በራሪ ወረቀት ለምን ይሆን?

ደህንነት የማይሰማዎት ከሆነ፥

ወደ አዲስ ቤት መግባት ጥቂት ሊያስፈራ ይችል ይሆናል።
የአሳዳጊዎን ማንነት እና ምን እንደሚሰሩ አለማወቅ
ሲታከልበት፣ ግር የማለት እና የብቸኝነት ስሜት ሊሰማዎት
ይችላል።

ለአሳዳጊዎ ወይም ለማህበራዊ ሰራተኛዎ ለመናገር
ይሞክሩ። ይህ ለርሶ ከባድ ሊሆን ይችላል። ቢሆንም እነሱ
ሊሰሞ ዝግጁ ናቸው።

አሁን በርሶ ላይ ያሉት ለውጦች እና በርሶ ዙርያ ያሉት
ሰዎች በሙሉ ለምሳሌ አሳዳጊዎ፣ ማህበራዊ ሰራተኞች እና
የስደተኞች ጉዳይ ሰራተኞች ሊያስጨንቅዎ ይችላሉ።
ከአሳዳጊዎ ቤት መውጣት እና መጥፋት የተሻለ ኣማራጭ
መስሎ ሊሰማዎት ይችላል፣ ነገር ግን ለብዙ አደጋ
ሊያጋልጥዎት(ሊዳርግዎ) ይችላል።
የርሶ አሳዳጊ እና ማህበራዊ ሰራተኛ የሚስማማዎትን
ኣገልግሎት እንድያገኙ ይረድዎታል ለጥያቄዎችም መልስ
ይሰጥዎታል።

የመቀበያ
በራሪ-ወረቀት

በእንግሊዝ አገር ፖሊስ ለእርሶ ይከላከላል፣ ስለዚ አንድ
ሰው ሊጎዳኝ ይችላል ብለው ከተጨነቁ ለፖሊስ መናገር
ይቻላል።
የአሳዳጊዎን ቤት ከለቀቁ የት እንዳሉም ካላሳወቁ እናም
ካልተመለሱ ምናልባት ኣሳዳጊዎ ወደ ፖሊስ ሊደውሉ
ይችላሉ። ይህ እርስዎን ሊያሳስቦ ኣይገባም ምክንያቱም
አሳዳጊዎ እና ማህበራዊ ሰራተኞች ዘወትር እርስዎ
በአስተማማኝ ሁኔታ መኖርዎን ማረጋገጥ ይወዳሉ።
የፖሊስ፡ የእሳት ኣደጋ መከላከያ እና የአምቡላንስ አስቸኳይ
እርዳታ ከፈለጉ፡ ۹۹۹ ደውለው እርዳታ መጠየቅ ይችላሉ

አሳዳጊዎ
ስም፥
ስልክ፥
ማህበራዊ ሰራተኛዎ
ስም፥
ስልክ፥

Amharic

የማደጎ፣ ማህበራዊ ሰራተኛ እና የስደተኞች ጉዳይ ሰራተኛ
ምን ማለት ናቸው ምንስ ይሰራሉ?

የማደጎ ቤተሰቦች ወይም ኣሳዳጊዎች (foster carers) ልክ እንደ ማንኛውም
ተራ ሰዎች ሆነው፣ከቤተሰባቸው ጋር መኖር ያልቻሉት
ታዳጊዎች ቋሚ የቤተሰብ ሕይወት እንድያገኙ ቤታቸውን ክፍት ያደረጉ ናቸው።
የማደጎ ቤተሰቦች ወይም አሳዳጊዎች ወጣቶች ዋጋ እንዳላቸው፣ የክብርና
የእንክብካቤ ስሜት እንዲሰማቸው
የሚያደርግ ሰላምና ዋስትና ያለው ቤት ያቀርባሉ።
የማደጎ ቤተሰቦች ወይም ኣሳዳጊዎች በነሱ እንክብካቤ ላይ ያሉ ታዳጊዎች

?

?

?

?

የአብሮነት ስሜት መሰማት ማለት...

?

?

?

ሕይወታቸው እንዲበለጽግ ይሰራሉ።

የማህበራዊ ሰራተኛ ሰዎች በፈልጉት ጊዜ እርዳታ የሚያቀርብ ሰው ነው።
የርሶ ማህበራዊ ሰራተኛ በሕይወትዎ ላይ
ያሉ የተለያዩ ጉዳዮች አስፈላጊ እርዳታ የሚያቀርብና የእርስዎ እና ከርስዎ
ጋር አብረው የሚሰሩ ባለሙያዎች (social worker) የመጀመሪያ

በእንግሊዝ አገር እንክብካቤ ማግኘት ማለት የድህንነት
ስሜት ማግኘት፣ በህብረትሰብ መሃል ማደግ እና ጤናማ
መሆን፣ የሚገባ ክብር ማግኘት እና መበረታታት ማለት
ነው። ለመሆኑ ምን ይመስላል?

እየትካሄደ መሆኑን

የደህንነት ስሜት ማለት...
በቤት ውስጥ ሳሉ ከጥቃት ነፃ የመሆን ስሜት ሲሆን፣ እንዲሁም

ጥገኝነት ከጠየቁ የስደተኞች ጠበቃ ጋር በመሄድ ስለ ጥገኝነት ነጻ የሆነ
ህጋዊ ምክርና ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ።
በመቀጠልም ከ የስደተኞች ጉዳይ ሰራተኛ ጋር አጭር ቃለ መጠይቅ
(Welfare Interview) ቀጥሎም
ረዘም ያለ ቃለ መጠይቅ (Substantive Interview) ይኖራል።
በአስተርጓሚ ታግዘው አገሮትን ለቀው የወጡበትን ምክኒያት፣ በመንገድ
ምን እንዳጋጠሞት እዚህ ኣገር ከገቡት
በኋላም ያጋጠሞትን ልምድ ምን እንደነበር ይገልጻሉ።

ከተለያዩ ሰዎች ጋር መገናኘት እናም ሌሎች ሰዎችም እርሶን
የመፈለግ ስሜት መሰማት

የተበረታታ መሆን ማለት...
አዳዲስ ልምዶች ማዳበር እና በራስ የመተማመን ብቃትን ማሳደግ
ተንከባካቢዎች (የማደጎ ቤተሰብ) ሁሌም የተሻለ ስራ እንድትሰራ
ሲያበራታ

የመንከባከብ ስሜት መሰማት ማለት...
የምትኖርበት ቤት ንጹህ እና ሙቅ ብሎም የእንክብካቤ ስሜት
ኣብሮውት ከሚኖሩ ሰዎች መሰማት ነው

ተጠያቂዎች ናቸው። የእርሶ ማህበራዊ ሰራተኛ ብእርስዎ ላይ ምን
በትክክል መረዳትዎን ያረጋግጣል፣ በምትሰጡት ውሳኔም ድጋፉን
ይሰጣል።

በትምህርት ቤት ወይም ኮሌጅ ልክ ከጓደኞች እና ኣሳዳጊዎ ጋር
ሲሆኑ የሚሰማዎትን ስሜት መሰማት

በቤት ውስጥ አሳዳጊዎ የሚሰማዎት ሲሆን፣ እናም እራስን
መንከባከብን እንዲችሉ ሲረዳዎ እንዲሁም የራስዎን ውሳኔ ለመወሰን
የሚደረግ ድጋፍ(ጭምር) ነው።

ነገሮች ኣደገኛ ሲመስሉ የመራቅ ስሜት ነው።

የመከባበር ስሜት ማለት...
ጤናማ መሆን ማለት...
የእርሶ ኣሳዳጊ እርሶን በትክክል መመገብዎን፣ እንቅስቃሴ
ማድረግዎን፣ በበሽታ ግዜ አስፈላጊ ድጋፍ እና እንክብካቤ
ማግኘትዎን ማርጋገጥ ብሎም ማገዝ
በሕይወቶ ሊያጋጥሙ የሚችሉ አስቸጋሪ ክስተቶች በብቃት መበገር

ሰዎች እርስዎን አሉታዊ የሆኑ ውሳኔዎች ከመወሰናቸው በፊት
እየሰሞት መሆኑን፣ በራሶ ሕይወት የራሶን ውሳኔ ለመወሰን
ተሳታፊነት ሲሰማዎት
የርስዎን አመለካከት የሚያዳምጡ እና ውሳኔዎን የሚደግፉ
ስዎች በዙርያዎ ሲኖሩ

