اﯾن ﺑروﺷور ﺑرای ﭼﮫ اﺳت؟

اﮔر ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎﺳس ﺧطر ﮐﻧﯾد:

رﻓنت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎرد
ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﮑﻪ ﺷام ﻣﺮدم را
منﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و منﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ،
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷام اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﮔﯿﺞ
ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺪﻫﺪ.

ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﺎر و ﮐﺎﮔر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺎن ﺑﮕ ِوﯾﯾد
ﮐﮫ ﭼﮫ رخ ﻣﯾدھد .اﯾن ﮐﺎر ﻣﺷﮑل اﺳت ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﮔوش ﺧواھﻧد داد.

متﺎم ﺗﻐﯿﺮات ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷام ﻓﻌﻼٌ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ ،و
ﻣﺮدم ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺷام ﺑﻪ ﺣﯿﺚ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﮐﺎرﮔﺮان اﺟﺘامﻋﯽ و ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻧﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮﺳﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺲ ﺗﺮک ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻓﺮار
منﻮدن از آن ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ
در ﻓﮑﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷام را ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ ﻫﺎی زﯾﺎد ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷام و ﮐﺎرﮔﺮان اﺟﺘامﻋﯽ ﺷام
را ﺑﻪ دﺳﱰس متﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﴐوری ﺗﺎن
ﺣامﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ منﻮد و ﺑﻪ متﺎم ﺳﻮاﻻت ﺗﺎن
ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺑﺮوﺷﻮر ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ

در  United Kingdomﭘوﻟﯾس از ﺷﻣﺎ ﺣﻔﺎظت ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺗﺷوﯾش ھﺳﺗﯾد از
اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ ﺷﻣﺎ را آﺳﯾب ﺧواھﻧد رﺳﺎﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﭘرﺳﺗﺎر ﺗﺎن را ﺗرک ﻧﻣﺎﺋﯾد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﻧﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯾروﯾد و وﻗﺗﯾﮑﮫ ﮔﻔﺗﯾد ﭘس ﺑرﮔردﯾد ﺑﺎز
ﺑرﻧﮕردﯾد ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس زﻧﮓ ﺑزﻧﻧد .ﺷﻣﺎ دﭼﺎر
ﻣﺷﮑل ﻧﺧواھﯾد ﺑود ،اﻣﺎ ﭘرﺳﺗﺎر و ﮐﺎرﮔر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﻣﺎ
ﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﭘﯾدا ﮐﻧد ﺗﺎ از ﺳﺎﻟم ﺑودن و ﺧوب
ﺑودن ﺗﺎن ﻣطﻣﺋن ﮔردﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﮔﺎھﯽ ھم ﺑطور ﻋﺎﺟل ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﯾﺎز دارﯾد
ﭘوﻟﯾس – آﺗش – آﻣﺑوﻻﻧس
ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ۹۹۹زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد و ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﯾد.
ﭘرﺳﺗﺎر
اﺳم:
ﺗﻠﯾﻔون:
ﮐﺎرﮔر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﺳم:
ﺗﻠﯾﻔون:

Dari

ﭘرﺳﺗﺎر ،ﮐﺎرﮔر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮐﺎرﮔر
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﯽ ھﺎ اﺳﺗﻧد و ﭼﮫ
ﻣﯾﮑﻧﻧد؟

ﭘرﺳﺗﺎران ) (foster carersﻣردم ﻣﻌﻣوﻟﯽ
اﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ روی ﻣردم
ﺟواﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ واﻟدﯾن
ﺧود زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﺛﺎﺑت ﻓراھم
ﮐﻧﻧد.
ﭘرﺳﺗﺎران ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣﻔوظ و اﻣن را در دﺳﺗرس
ﻗرار ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﺟواﻧﺎن در آن ﺑﺎ ارزش،
اﺣﺗرام ﺷده و ﻣواظﺑت ﮔردﻧد .ﭘرﺳﺗﺎران
ﻋﻼﻗﮫ اﺻﻠﯽ را در زﻧدﮔﯽ ﺟواﻧﺎن ﻣﯾﮕﯾرﻧد
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑراﯾﺷﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﮐﺎرﮔر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (social workerﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
وظﯾﻔﮫ آن ﮐﻣﮏ ﮐردن ﺑﮫ ﻣردم اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز دارﻧد.
ﮐﺎرﮔر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﺟﻧﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ
ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﻧﻣود ،و ارﺗﺑﺎط اﺻﻠﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ و
ﻣﺳﻠﮑﯽ ھﺎی دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷد،
ﻣﺎﻧﻧد ﭘرﺳﺗﺎر ﺗﺎن.
ﮐﺎرﮔر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﻣﺎ ﺧود را از آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن
رخ ﻣﯾدھد ،ﻣﯾﻔﮭﻣﺎﻧد و در ﺗﺻﺎﻣﯾم ﮔﯾری ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﺧواﺳت ﺑدھﯾد ﺷﻣﺎ
ﺑﺎ وﮐﯾل ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺳﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣورد
درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﺷوره و ﮐﻣﮏ
راﯾﮕﺎن ﺧواھد ﻧﻣود ،ﻣﻼﻗﺎت ﺧواھﯾد داﺷت.
ﺑﻌد از آن ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر ﻣﮭﺎﺟرت راﺑرای
ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ) (WeIfare Interviewو ﺑﻌد
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ درازﺗر )(Substantive Interview
اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﺧواھﯾد ﮐرد.
ﯾﮏ ﺗرﺟﻣﺎن ﺷﻣﺎ را در ﺗﺷرﯾﺢ دﻻﯾل ﮐﻣﮏ
ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر آن ﮐﺷور ﺗﺎن را رھﺎ
ﮐردﯾد ،ﭼﮫ در ﺳﻔر واﻗﻊ ﺷد و ﭼﮫ ﺗﺟرﺑﮫ
ﮐردﯾد از زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ  UKرﺳﯾدﯾد.
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?

?

?

دﺧﯾل ﺷده ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ...

?

?

?

ﭘرﺳﺗﺎری ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺣﻔﺎظت United Kingdom ،در
،ﺗﻐذﯾﮫ
ﺗﺿﻣﯾن ﺷده ،ﺻﺣت ﻣﻧد ﺑودن  ،ﺗﺷوﯾﻖ ﺷده
و اﺣﺗرام ﺷده اﺳت  .اﯾن ھﻣﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯾرﺳد؟

ﺣس ﺣﻔﺎظت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ...
ﺷﻣﺎ از ﺿرر در داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎن ﻣﺣﻔوظ ﺣس
ﻣﯾﮑﻧﯾد و ﺷﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﯾزھﺎ ﺧطرﻧﺎک

وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﺗﺎن ،ﭘرﺳﺗﺎران ھﺳﺗﯾد ،وﯾﺎ
در ﻣﮑﺗب ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞ ھﺳﺗﯾد ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ در
آﻧﺟﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻣردم ﻣﺧﺗﻠف را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯾﮑﻧﯾد و اﺣﺳﺎس
دارﯾد ﮐﮫ آن ﻣردم ﺷﻣﺎ را در اطراف ﺧود
ﻣﯾﺧواھﻧد.

ﺗﺷوﯾﻖ ﺷده ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ...

ﺷﻣﺎ در ﺣﺎل آﻣوزش ﭼﯾزھﺎی ﺟدﯾد ھﺳﺗﯾد و
اطﻣﻧﺎن دارﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ اﻧﺟﺎم داده
ﻣﯾﺗواﻧﯾد.
ﭘرﺳﺗﺎر ﺷﻣﺎ ،ﺷﻣﺎ را ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن
ﭼﯾزھﺎ را اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد ﮐﮫ آﻧرا ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧﯾد

ﺗﻐذﯾﮫ ﺷده ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ...

ﺷﻣﺎ در ﺧﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﭘﺎک و ﮔرم
اﺳت و ﺷﻣﺎ ﺣس دارﯾد ﮐﮫ ﻣردم ﮐﮫ در آن
زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺟﮫ دارﻧد.
در ﺧﺎﻧﮫ ،ﭘرﺳﺗﺎر ﺷﻣﺎ در وﻗت ﺿرورت ﺗﺎن
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔوش ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در آﻣوزش،
در ﻣواظﺑت از ﺧودﺗﺎن ودر ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری
ﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.

اﺳت و ﮐوﺷش ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ از ﺧطر دور ﺑﺎﺷﯾد
ﺷﻣﺎ وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺑﯾرون ﻣﯾروﯾد ،ﺗرس ﻧدارﯾد

ﺻﺣﺗﻣﻧد ﺑودن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ...

ﭘرﺳﺗﺎر ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﻣﺗﯾﻘن ﺷوﯾد ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﺧوب ﺧوراک ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺗﻣرﯾن ﻣﯾﮑﻧﯾد و
اﮔرﻣرﯾض ﺷوﯾد ﮐﻣﮏ ﺑدﺳت آرﯾد.
در ﺣﺎﻟت ﺳرو ﮐﺎر ﺑﺎ اﺷﯾﺎی ﻣﺷﮑل ﮐﮫ ﺷﺎﯾد
در زﻧدﮔﯽ ﺗﺎن واﻗﻊ ﺷود ﺧود را ﻗﺎدر و
ﻧﯾروﻣﻧد ﺣس ﻣﯾﮑﻧﯾد.

اﺣﺗرام ﺷدن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ...
ﺷﻣﺎ ﺣس ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﻣردم ﻗﺑل از ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﮔوش ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺛر ﻣﯾﮕذارد و ﺷﻣﺎ در
ﻣورد ﺗﺻﺎﻣﯾم زﻧدﮔﯽ ﺗﺎن دﺧﯾل ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻣردم دارﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظرﯾﺎت ﺷﻣﺎ ﮔوش دھﻧد و
ﺗﺻﺎﻣﯾم ﺗﺎن را ﺣﻣﺎﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد

