بارنارډو
د کووینټری او ویروک کوچنیانو ماشومانو د حقوقو خدمتونه
وکالت
تاسو یو ځوان سړی یاست یا د یو چا سره کار کول په پاملرنه کې یا د ماشوم د خوندیتوب کنفرانسونو ،د کورنۍ ګروپ  LAد
کنفرانس ،یا د  61/61عمر او بې کوره ټولنیز پاملرنې سره ښکیل شوي؟ ایا تاسو ناخوښۍ احساس کوئ ،لکه څنګه چې هیڅوک
ستاسو په اړه غوږ نیسي؟ ایا د اړیکو ستونزې شتون لري ،په غونډو کې مرسته غواړئ ،په کور کې مسلې غواړئ ،شکایت
وکړئ ؟
که تاسو په پاملرنې کې یاست ،د کووینټری یا وی ریک څخه ټولنیز کارمند لرئپه کوم ځای کې چې تاسو په کې ژوند کوئ هیڅ
توپیر نلري ,او داسې یو مسله ولرئ ،تاسو ممکن د مدافع وکیل مستحق یاست .د مشورې رول د ستاسو د هیلو او احساساتو
استازیتوب دی،ترڅو ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو په اړه پریکړې په اړه پوهیږئ ،او هغه پایلې چې تاسو یې غواړئ تعقیب کړئ.
موږ کولی شو له تاسو سره لیدنه وکړو چیرې چې تاسو خورا ډیر آرام اوستئ او ستاسو لپاره کار کول په نرمه توګه ستاسو د
لومړیتوبونو په اړه پوهیږئ .موږ ستاسو استازیتوب کوو ،نو موږ نه پوهیږو چې تاسو پوهیږئ ،او موږ هر هغه څه شریکوو چې
:موږ یې هم درسره پیژنو .دا هغه مسایل دي کوم چې موږ په منظم ډول کار کوو
بیا کتنه او نورې غونډې
شکایتونه
د پاملرنې پالن
د ځای پرځای کولو ستونزې
 /انتخاب
د لیږد ارزونه
زده کړه
قانوني ستونزې

او نور

که تاسو په پاملرنه نه ئ ،مګر یو د کووینټری یا وی ریک ټولنیز کارکونکی لري ،موږ ممکن د ماشوم د خوندیتوب
.کنفرانسونو ،د کورنۍ ګروپ کنفرانسونو ،رسمي شکایتونو ،یا د  61/61کلونو بې کوره ارزونو سره مرسته وکړو

د برنادو د ماشومانو د حقونو خدمت خپلواک دی ،په محرم ډول د ځوان سړي سره کار کوي ،او تاسو د تلیفون کال ته اړتیا لرئ
موږ کولی شو د هر چا څخه د تلیفون له الرې پیژندنه ومنلو تر هغه چې موږ د ځوان کس رضایت لرو .او موږ د انتظار انتظار
لیست نه لرو .مهرباني وکړئ  67511317421ته بلنه ورکړئ (یا وړیا تلیفون  )60666717660یا موږ ته بریښنالیک ولېږئد
 coventry&warwickshirecrs@barnardos.org.ukراجع کولو یا مشورې په اړه بحث وکړئ

د خپلواک لیدونکو

زموږ خپلواکه کتونکي خدمتونه رضاکار ملګري چمتو کوي چې د خپلواک لیدونکو په نوم پیژندل کیږي څوک چې د یوې میاشتې
څو ساعته ماشوم یا ځوان سړي سره ملګرتیا کوي چې د سیمه ییزو واکونو لخوا لیدل کیږي او که د دوی غوښتونکي وي نو د
اضافي مالتړ څخه ګټه پورته کوي

خپلواک لیدونکي د بورنواریو لخوا استخدام شوي ،روزل شوي او مالتړ شوي ترڅو د کوچنیانو او ځوانانو لپاره د اوږدمهاله او
مالتړي اړیکو چمتو کولو لپاره .دوی د بډل یا ځوان سړی سره د وخت په تیریدو سره د تلپاتې او باثباته رژیمشینګ رامینځته کوي
چې دوی د میاشتنۍ کتنې سره سم سره مل کیږي .دوی کولی شي یو ریښتینی بدلون رامنځته کړي .لکه د شوق شریکولو ،سپورټ
.یا ګټو شریکول لکه د پارک لوبې ،سینما ،پارک یا بالنګونو ته ځي او یوځای خوند اخلئ

دا زموږ هیله ده چې یوځل سره یوځای شي ،خپلواک لیدونکي به د دې وړتیا ولري چې خپل ځوانان به تر هغه وخته پورې چې
.پاملرنه پریږدي او که بهر وي نو دا د ځوان کس غوښتنه ده

زه کوالی شم د خپلواکو لیدونکو سره د بېال بېلو ستونزو په اړه خبرې وکړم .موږ سره یو خندا هم
.لرو

که تاسو د یو ماشوم یا ځوان سره کار کوئ چې کولی شي د یو خپلواک ناظرین څخه ګټه واخلي،
یا تاسو رضاکارانه کار کولو کې لیوالتیا لرئ ،لطفا ( 67511317421یا د وړیا تلیفون  )60666717660سره د ماشومانو د
حقونو خدمت سره اړیکه ونیسئ یا موږ ته د نورو معلوماتو موندلو لپاره بریښنالیک ورکړئ
coventry&warwickshirecrs@barnardos.org.uk

یا خپلواکو بیاکتنې افسر IROکه تاسو ماشوم یا ځوان کس په پاملرنې کې یاست او یو خپلواک ناظرین غواړي ,د خپل ټولنیز کارمند
.بیاکتنې غونډه جوړه کوي  LACڅخه پوښتنه وکړئ چې ستاسو د

