
 

 

 

کھ در مورد حق و حقوق خودت بدانی خوب است   
و ھمھ کودکان دیگر از این حق برخوردارید کھ در محیطی امن رشد کنید. توھمھ انسان ھا دارای ارزشی یکسان ھستند.     

کھ:تو حق داری   
بدانی چرا در یک ھو و ب و یا خانھ خانوادگی زندگی می کنی. ۰  
تھ باشی.در برنامھ ریزیھای مربوط بھ خودت، برای مثال اینکھ تا چھ مدت باید باقی بمانی و بعدا بھ کجا منتقل خواھی شد، شرکت داش ۰  
بدانی کھ مددکار اجتماعی ات چھ کسی است و چگونھ میتوانی با وی تماس بگیری. ۰  
مددکار اجتماعی مسئول است کھ با تو تماس داشتھ باشد، با تو مالقات کرده و وضعیتت را تعقیب کند. ۰  
بتنھایی با مددکار اجتماعی ات صحبت کنی. ۰  
داده شود.عقیده ات را بیان کنی و بھ حرفت گوش  ۰  
مورد مجازات قرار نگیری. ۰  
بدانی کھ چھ چیزی در موردت ثبت می شود. حق داری کھ اگر متوجھ موضوعی نشدی و مایل بھ دانستن بیشتر ھستی بارھا سوال کنی  . ۰  
اگر عقیده داری کھ چیزی اشتباه است حق داری کھ نظرت در پرونده ات ثبت شود. ۰  

 
 
 
 
 
 

آگاھی داری؟ تآیا از حق و حقوق خود  
زندگی  و یا خانھ ھای خانوادگی(ھو و ب) کھ در خانھ ھای زندگی و مراقبت  توییبرای 

  می کنی

 



 

حق داری کھ: سال ھستی ۱۵اگر باالی   
اگر بھ چیزی نیاز داری تقاضایش را بھ سازمان خدمات اجتماعی بدھی. ۰  
از تصمیماتی کھ سازمان امور اجتماعی در مورد می گیرد شکایت کنی. ۰  
یم بگیرد کھ  بھ پیشنھاداتی کھ سازمان خدمات اجتماعی ارائھ می دھد آری و یا نھ بگویی. برای اینکھ سازمان خدمات اجتماعی بتواند تصم ۰

  تو را در یک ھو و ب یا خانھ خانوادگی اسکان دھد بھ موافقت تو نیاز دارد. اما اگر تصمیم در مورد ال و یو باشد روند آن بھ این صورت     
  نیست.    

 مدرسھ و یا مشغولیت دیگر
 تو حق داری کھ:

کمکی را کھ در کار مدرسھ بھ آن نیاز داری دریافت کنی. ۰  
  تحصیالت و یا مشغولیت دیگر کمک بگیری.برای  ۰
 

 مسکن
 تو حق داری کھ:

در یک محیط  امن و مطمئن زندگی کنی. ۰  
بدانی در محلی کھ زندگی میگنی چھ مقررات و روالی وجود دارد. ۰  
برای آنچھ ھستی مورد احترام قرار بگیری. ۰  
نوادگی کھ در آن زندگی میکنی صحبت کنی.بتوانی زمانی کھ نیاز داری با کارمندان و یا والدین خانھ خا ۰  
  اموال شخصی ات از دسترس دیگران در امان باشد.۰

 
 

 
 سالمتی و غذا
 تو حق داری کھ:

بھ مراقبتھای درمانی و پزشکی و دندانپزشکی کھ نیاز داری دسترسی داشتھ باشی.۰  
باشی کھ دارای ارزش غذایی باشد و برایت مناسب باشد اگر برای مثال گیاھخوار ھستی و یا بدالیل دیگری بعضی  بھ غذایی دسترسی داشتھ ۰

 غذاھا را نمیخوری.
 

 تماس با والدین و دوستان
 

 

آدم نمیدونھ باید بھ چھ کسی«  
»مراجعھ کنھ  



 

 تو حق داری کھ:
نخست تقاضای خودت است کھ     بطور معمول با والدینت، خواھران و برادرانت و یا افرادی کھ برایت مھم ھستند در تماس باشی. در درجھ۰
   باید مد نظر قرار گیرد. حتی اگر ھمیشھ آنطور کھ خودت بخواھی نشود. مددکار اجتماعی ات می تواند اطالعات بیشتری در اختیارت قرار    
   دھد.   

 
بگیرد کھ تماست با والدینت می بایست بھ  اگر قرار است در مورد تو تصمیم ال و یو گرفتھ شود سازمان خدمات اجتماعی می تواند تصمیم  ۰
سالت تمام شده باشد میتوانی از چنین تصمیمی بھ دادگاه شکایت کنی. ۱۵چھ صورتی باشد. اگر      

 
 اگر در مورد چیزی احساس بدی داشتھ باشم و یا اگر چیزی درست نباشد با چھ کسی صحبت کنم؟

ت کنی.دیگری کھ بھ او اطمینان داری صحب دان خانھ ھو و ب، و یا فرد بزرگسالدر درجھ اول باید با خانھ خانوادگی ات، کارمن ۰  
اگر در مورد وضعیت خودت و یا آنچھ کھ برایت برنامھ ریزی شده نظری داری و یا اینکھ از شیوه تماس با والدینت یا افراد دیگر راضی     ۰
ت کنی.ر است با مددکار اجتماعی خودت صحبنیستی، بھت     
نمی توانی با مددکار اجتماعی خودت تماس بگیری و یا اینکھ فکر میکنی بھ چیزی کھ میگویی توجھ نمی کند، میتوانی با رئیس مددکار  اگر ۰

  اجتماعی تماس بگیریو    
 

 با ایی و او تماس بگیر
یا مراقبت ھای مراقبتی و درمانی  خوب  و یا در مورد چیزھایی کھ در سازمان خدمات اجتماعیاگر مایلی در مورد حق و حقوقت سوال کنی  ۰
کار نمی کند صحبت کنی با ای و او تماس بگیر.     
 ایی و او یک شماره تلفن ، آدرس ایمیل و چت مخصوص دارد کھ برای کودکان و نوجوانان است، خط تلفنی کودکان و نوجوانان ایی و او.  ۰
یدا میکنی. شماره تلفن و آدرس آنھا را در پایان ھمین مطلب پ      
   ھنگام تماس با ای و او می توانی ناشناس باشی. اما اگر برای مثال بخواھی کھ ای و او موضوع را بررسی و دنبال کند معموال نیاز بھ     ۰
اطالعات بیشتری داریم. برای مثال نام خانھ ھو و ب و یا خانھ خانوادگی مورد نظر.     

 

 
 
 

و او مسئولیت نظارت بر خدمات اجتماعی را برعھده دارد، معنی آن از جملھ این است کھ: یای  
ترتیبی می دھد کھ کودکان و نوجوانان از درمانی خوب و با کیفیتی مناسب برخوردار  مان خدمات اجتماعیزایی و او باید نظارت کند کھ سا ۰  

شوند.     

رسیدگی می کند. ود داردایی و او باید نظارت کند کھ سازمان خدمات اجتماعی بھ پرونده تو بر اساس قوانین و مقرراتی کھ وج ۰  

نی.تو حق داری بدون کسب اجازه از فردی با ای و او صحبت ک ۰  

ایی و او وظیفھ ای ویژه دارد کھ ھر سالھ بازدیدھای نظارتی از خانھ ھای ھو و ب بعمل آورد. ۰  
 
 

این مھم است کھ مسئولین از ما «
سوال کنند، این ما ھستیم کھ میدانیم 

»وضعیت چگونھ است  



 

 مدد کار اجتماعی من: ............................................................................................
 
 

....................................................................فرد رابط دیگر: ................................  
 
 
 

 در موارد زیر با خط تلفنی کودکان و نوجوانان تماس بگیر:
سوال کردن در مورد حق و حقوقت  ۰  
خوب کار نمی کند و درمان تندرستیطالع دادن در مورد آن چیزی کھ در خدمات اجتماعی و یا ا ۰  
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