
Başvurum nasıl değerlendirilecek?
Değerlendirme sürecinde sizi evinizde ziyaret edip 
başvurunuz hakkında görüşeceğiz ve aklınızdaki soruları 
yanıtlayacağız.

Sizi tanıyacağız ve neden koruyucu aile olmak istediğinizi 
öğreneceğiz.

Aynı zamanda kendinizle ilgili şu bilgileri de vermeniz 
gerekmektedir:

Sağlık kontrolleri
Çocuklara bakmanızı zorlaştıracak herhangi bir sağlık 
sorununuzun olmadığını görebilmemiz için sizden bir sağlık 
kontrolünden geçmenizi isteyeceğiz.

Aynı zamanda doktorunuz da sağlığınızla ilgili bir tıbbi 
anket dolduracaktır.

Size:

 • Fiziksel sağlığınız

 • Duygusal sağlığınız

 • Alkol ve/veya uyuşturucu kullanımınız (reçeteli veya 
reçetesiz)

 • Sigara tüketiminiz hakkında sorular sorulacaktır.

Adli Sicil Kaydı Sorgulaması ve Çocuklarla 
Çalışma Kontrolü
Çocukların ve gençlerin kendilerine bakacak kimselerle 
güvende olduklarından emin olmak için bu kontrollerin 
yapılması önemlidir. Geçmişte sabıkanızın olması koruyucu 
aile olamayacağınız anlamına gelmez, ancak Çocuklarla 
Çalışma Kontrolünden geçmeniz gerekir.

Referans kontrolleri
Sizinle akrabalık ilişkisi olmayan ve sizi en az iki yıldır tanıyan 
iki kişiyi referans olarak göstermeniz gerekecektir. Bu 
kimseler iş yerinden meslektaşlarınız, arkadaşlarınız veya 
futbol antrenörü gibi çevrenizden tanıdığınız kişiler olabilir.

Bu kişilerden karakteriniz, güvenilirliğiniz ve çocuklara ve 
gençlere bakıcı olma konusundaki kararlılığınız hakkında 
bizi bilgilendirmeleri istenecektir. 

Geçmiş kontrolü
Hakkınızda daha önce Toplum Hizmetleri’ne (Community 
Services) bir şikâyet yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.  
Sicilinizin bir çocuk veya gence güvenli bir şekilde bakıcılık 
yapamayacağınızı göstermesi halinde koruyucu aile 
olamayabilirsiniz.

Önceki koruyucu aile kontrolü
Bu kontroller daha önce başka bir kuruluş için koruyucu 
ailelik yapan veya koruyucu aile başvurusu yapmış olan 
kimseler içindir.

Evinizin hazırlanması
Evinizin çocuk ve genç bireyler için güvenli ve uygun 
olmasını sağlamanız gerekir. Sizi değerlendiren kişi size bu 
konuda daha fazla bilgi verecektir.

Evinizi güvenli hale getirmek için Çocuk Güvenliği NSW 
Ev Emniyeti Kontrol Listesi (Kidsafe NSW Home  Safety 
Checklist) iyi bir başlangıç noktası olabilir. Şu web sitesini 
ziyaret ediniz: kidsafe.com.au/home-safety

KORUYUCU AİLE OLMAK İÇİN BAŞVURU 
SÜRECİ 
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Bir çocuk sizinle ne kadar süre kalırsa kalsın, koruyucu 
aile olarak onun hayatında hiç unutamayacağı bir fark 
yaratabilirsiniz. 

Koruyucu aileler çok farklı biçimlerde karşımıza çıkar.  Birçok 
açıdan “diğer” ailelerden farkları yoktur; onlar da çocuklara 
sevgi, bakım, destek, istikrar, düzen ve aidiyet hissi sağlar. 

Koruyucu aile olmak hem aileler hem de çocuklar için 
muazzam faydalı olabilir, ancak her ebeveynlik gibi bunun 
da zor yanları vardır. 

Ailenize uyacak bir bakım türü vardır. 
Koruyucu aile, akrabalık, acil durum, süreli, evlat edinen 
ve vasilik gibi birçok farklı şekillerde bakıcı aileye ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bir çocuğun bir geceliğine, bir haftalığına, 
birkaç aylığına veya yıllarca bakıma ihtiyacı olabilir.

Sizi özel bir topluluk bekliyor.
Sizi New South Wales eyaletinde koruyucu aile olma 
yolculuğunuzda eğitim ve destek alacağınız ve yaşam boyu 
sürecek ilişki ve dostluklar kurabileceğiniz özel bir koruyucu 
aile topluluğunun üyesi olmaya davet ediyoruz.

Şu anda New South Wales eyaletindeki çocuklara bakmak 
için yeterli sayıda koruyucu ailemiz yok. Açıkçası, her türlü 
bakımı sunan daha fazla koruyucu aileye ihtiyacımız var. 

Nasıl Koruyucu Aile Olabilirim?
My Forever Family ile irtibat kurun
Öncelikle 1300 782 975 no’lu telefondan veya enquiries@ 
myforeverfamily.org.au e-posta adresinden Koruyucu Aile 
Destek Ekibimizle temasa geçin

Tüm sorularınızı yanıtlayacağız ve sizinle durumunuz 
hakkında görüşeceğiz.

Ayrıca myforeverfamily.org.au adresindeki web sitemizi 
ziyaret ederek koruyucu aile ve vasi olma veya ev 
bakımından çıkan bir çocuğu evlat edinme konularındaki 
bilgi ve kaynakları inceleyebilirsiniz.  

Bir sonraki adımı atmaya karar verirseniz, sizi bölgenizde 
bir koruyucu aile kuruluşuna yönlendireceğiz. Daha sonra 
o kuruluştan bir temsilci başvuru sürecini başlatmak üzere 
sizinle temasa geçecektir.

KORUYUCU AİLE OLABİLİR MİYİM?

Bir çocuğun hayatında gerçekten fark yaratabilmek 
için evinizde ve kalbinizde yer var mı?
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Koruyucu aile olursanız, görevinizin önemli bir kısmı 
baktığınız çocukların aileleriyle zaman geçirmelerini 
desteklemek olacaktır.

Aile ile geçirilen zaman “temas” olarak adlandırılıyordu. 
Aile zamanı, ev dışında bakım gören, vesayet altında veya 
evlat edinilmiş olan çocuk ve genç bireylerin ebeveynleriyle, 
kardeşleriyle veya hayatlarındaki diğer önemli kişilerle 
zaman geçirebilmesi için bir fırsattır.

Aileleriyle olumlu zaman geçirebilmeleri için bakım altındaki 
çocuklara ve genç bireylere yardımcı olmak, onlar için 
yapılabilecek en değerli şeylerden biridir. Çocuk veya genç 
bireyler aile zamanı sayesinde:

 • Aidiyet hissi geliştirir

 • Yaşadıkları kayıplara adapte olmayı öğrenir

 • Birlikte yaşayamıyorlarsa kardeşleriyle zaman geçirir

 • Aileleri ve kültürlerine bağlı kalır

 • Hem öz ailelerini hem de koruyucu ya da evlatlık alan 
ailelerini sevme konusunda kendilerini rahat hissederler

 • Aileleri ve kendi yaşam öyküleri hakkında gerçekçi bir 
anlayış geliştirirler.

Koruyucu aile, vasi veya evlatlık alan bir ebeveyn olarak 
aile zamanı sayesinde bakımınız altındaki çocuk veya genç 
bireyi çok daha iyi tanıma fırsatınız olur.  Bu şekilde onların 
öz aileleriyle bir ilişki de kurabilirsiniz.

Aile zamanı nelerden oluşur?
İdeal aile zamanı her bir çocuğun durumuna bağlı olarak 
farklılık gösterir. Aile zamanı:

 • Yüz yüze görüşmeler

 • Gözetim altında yüz yüze görüşmeler  (Duruma 
göre gözetmen çocuğun koruyucu ailesi veya sosyal 
hizmetler görevlisi olabilir.)

 • Telefon veya Skype görüşmeleri

 • Karşılıklı mektup, kart, e-posta, fotoğraf veya video 
gönderimi şeklinde gerçekleşebilir.

Kuruluşunuz eğitim süresince size daha fazla bilgi 
sağlayacak ve çocuk veya genç birey sizinle yaşamaya 
başladıktan sonra aile zamanı hakkında sürekli destek 
sunacaktır. 

AİLE ZAMANI: ÇOCUKLARIN AİLE İLE  
İLİŞKİLERİNİN DESTEKLENMESİ

Çocuklar ve genç bireylerin büyürken önemli  
ilişkilerini sürdürmeleri ve öz kimlikleri ile kültürlerini 
kaybetmemeleri gerekir.
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CALD kategorisindeki çocuk ve genç bireyler mümkün 
mertebe kendileriyle aynı kültürel alt yapıya sahip koruyucu 
ailelerin yanına yerleştirilir. Kültürleri, dinleri ve lisanlarıyla 
bağlantılarını sürdürmesi için desteklenen çocuklar 
büyüdükçe daha iyi sonuçlar elde eder.

Siz de kültürel açıdan ve lisan açısından farklı bir alt yapıya 
sahipseniz, sevgi dolu bir yüreğiniz varsa ve çocukları 
ailelerine, toplumlarına ve kültürlerine bağlı tutmak 
konusunda kararlıysanız, o zaman sizinle görüşmek isteriz!

My Forever Family NSW size:

 • Sürekli eğitim ve destek

 • Tercüman hizmetlerine erişim*

 • Kültürel açıdan uygun destek sağlayacak bir koruyucu 
aile kuruluşuna yönlendirme imkânı sağlar.

*  Tercümana ihtiyaç duymanız halinde lütfen TIS National hattını 
131 450 no’lu telefon numarasından arayıp 1300 782 975 no’lu 
telefondan My Forever Family ile iletişim kurmalarını isteyiniz. 
Çalışma saatlerimiz 09:30 ile 16:30 arasındadır.

 

Farklı kültürel geçmişe sahip çocuklara 
bakmak
My Forever Family NSW baktıkları çocuklarla aynı kültürel 
geçmişe sahip olmayan koruyucu ailelere de yardımcı 
olmaktadır.

Koruyucu aileler çocukların kendi toplumlarıyla iletişim 
halinde kalmalarını ve kimlik duygularının gelişmesini 
sağlamak için çok şey yapabilir.

Kültürel Destek Planları
Sizinle aynı kültürel geçmişe sahip olmayan bir çocuğa 
veya genç bireye bakıyorsanız, birlikte çalıştığınız kuruluş 
çocukların kültürlerine ve dillerine bağlı kalabilmelerini 
sağlayabilmeniz için bir Kültürel Destek Planı geliştirmede 
size yardımcı olacaktır.

Bu plan aşağıdakilere benzer şeyler içerebilir:

 • Dil dersleri almak

 • Söz konusu kültürden aile ve arkadaşlarla zaman 
geçirmek

 • Bir kiliseye, camiye, sinagoga veya tapınağa gitmek

 • Kültürel festivallere ve etkinliklere katılmak

 • O kültürün mutfağını, danslarını, müziğini, sanatını vs. 
tecrübe etmek

NSW Kültürel Açıdan ve Lisan Açısından Farklı (CALD) 
çocukların ve genç bireylerin ailelerine, toplumlarına, 
lisanlarına, dinlerine ve kültürlerine bağlı kalmalarına 
yardımcı olmak için farklı dil ve kültürel geçmişleri olan 
koruyucu ailelere ihtiyaç duymaktadır

KÜLTÜREL DESTEK PLANLARI
KÜLTÜREL AÇIDAN VE LİSAN AÇISINDAN FARKLI (CALD) KORUYUCU  
AİLELER VE ÇOCUKLAR

1300 782 975  |  myforeverfamily.org.au

KORUYUCU AİLE
ADAYLARI



Koruyucu aile olmak veya koruyucu aile 
hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum. 
Ne yapabilirim?
1300 782 975 no’lu telefondan veya e-posta ile Koruyucu 
Aile Destek Ekibimiz ile temasa geçiniz. Ekibimiz tüm 
sorularınızı yanıtlayacak ve sizinle durumunuz hakkında 
görüşecektir.

Bir sonraki adımı atmaya karar verirseniz, ekibimiz sizi 
bölgenizdeki bir koruyucu aile kuruluşuna yönlendirecektir. 
Daha sonra o kuruluştan bir temsilci başvuru sürecini 
başlatmak üzere sizinle temas kuracaktır.

Koruyucu ailelerde aradığınız özellikler 
nelerdir ve ne tür bir inceleme süreci takip 
edersiniz? 
Koruyucu ailelerde aradığımız en önemli özellik kişinin 
hayatını çocuklarla paylaşabilme becerisine sahip olup 
olmadığıdır. Hayata zorluklarla başlamış çocuklara 
zaman ayırabilecek, evinde yer açabilecek ve ebeveynlik 
yapabilecek kimselere ihtiyaç duyuyoruz.

Koruyucu ailelerin ihtiyaç duyulduğu sürece ebeveynlik 
yapabilecek uygun kişiler olduğundan emin olmak için 
dikkatli bir şekilde incelenmeleri gerekir.  Koruyucu aile 
adaylarının ilgili referans, sağlık raporu ve polis kayıtları 
sunması ve değerlendirme süresince birçok kez mülakata 
tabi tutulması gerekmektedir. Geçmişte sabıkanızın olması 
koruyucu aile olamayacağınız anlamına gelmez.

Aynı zamanda evinizin de belli güvenlik standartlarından 
geçmesi gerekir; ancak başvuru sürecinde evinizi çocuklar 
için güvenli hale getirebilmeniz için size fırsat tanınacaktır.

Aynı cinsiyetten çiftler ve tek yaşayan 
kişiler koruyucu aile olabilir mi? Her zaman 
evde kalan bir ebeveynin olması gerekli 
midir? Şimdiye dek çocuğunuz olmadıysa 
ne olur?
Koruyucu aileler tek yaşayan kişiler ve aynı cinsiyetten 
çiftler de dahil toplumun her kesiminden bireyleri kapsar. 
Bu bireyler örneğin ayda bir kez süreli bakım için hafta 
sonları müsait olan bekâr çalışanları, çocukları ayrı oturan 
ve bu yüzden acil durum bakımları için evleri her zaman 
müsait olan çiftleri veya kardeşleri evlerinde uzun süreli 
ağırlayabilecek çiftleri içerebilir.

Koruyucu aile olabilmek için kendi çocuğunuzun olmasına 
gerek yoktur. Çocuklara bakma tecrübesi faydalı olmakla 
beraber zorunlu değildir.

Koruyucu aile olmak ne kadar sürer? 
Bu süre herkesin durumuna göre değişir, ancak genellikle 
birkaç ay sürmesini bekleyebilirsiniz.

Koruyucu aile olabilmek için bir çocuğa 
süresiz olarak bakmaya hazırlıklı olmak 
gerekir mi?
Hayır, gerekmez. Koruyucu aile olmak için başvuru 
yaptığınızda size ne kadar süreliğine çocuk bakmaya hazır 
olduğunuz sorulacaktır. 

Örneğin, acil durum ve kısa süreli koruyucu aileler çocuklara 
daha kısa süreliğine bakar. Yani, bu süre acil durum 
koruyucu ailesi için birkaç gün, hafta veya ay olabilirken, 
kısa süreli koruyucu aile için bir veya iki yıl olabilir. 

Süreli bakıcılar, çocuğun düzenli bakıcısına dinlenme imkânı 
tanımak için haftada bir geceliğine veya ayda bir hafta 
sonu olacak şekilde ara sıra bakım üstlenirler.

Eve yaşamak üzere dönemeyen çocuklar için uzun süreli 
koruyucu aile, vasi veya evlat edinen ebeveynler gibi kalıcı 
bir alternatif çözüm bulunur.

Koruyucu aileye ihtiyacı olan çocuklar 
genellikle bir tür travma yaşamış oluyor. 
Bu konuda çocuklara yardımcı olabilmeleri 
için koruyucu ailelere ne tür bir destek veya 
eğitim veriyorsunuz?
Kendilerine tavsiye ve destek sunması için tüm koruyucu 
ailelere birlikte çalıştıkları kuruluştan bir vaka yöneticisi 
atanır.  İlave desteğe ihtiyacı olan çocuklar ve koruyucu 
aileler ile ilgili olarak, vaka yöneticiniz sizi psikolog, pediatri 
ve konuşma patolojisi uzmanlarına yönlendirebilir.  İlave 
destek için bir miktar parasal yardım da sağlanmaktadır.

Terapötik ebeveynlik, travmayı anlama ve zor durumları 
yönetme gibi konulardaki gerekli eğitimler My Forever 
Family NSW ve koruyucu aile kuruluşunuz tarafından 
sağlanmaktadır. My Forever Family NSW eğitimi aynı 
zamanda vasiler ve ev dışında bakım gören çocukları evlat 
edinen ebeveynler için de mevcuttur.

My Forever Family NSW, New South Wales’deki tüm 
koruyucu ailelere, vasilere ve evlat edinen ebeveynlere ilave 
telefon ve online destek de sağlar. Ayrıca koruyucu ailelerin, 
kendilerine değerli bilgiler verip tavsiyeler ve öngörüler 
sağlayacak olan çevrelerindeki bakıcı toplulukları ile iletişim 
kurmalarını da öneririz.

Koruyucu ailelerin bakacakları çocuklar 
konusunda söz hakkı var mı?
Evet, var. Koruyucu aile olarak onaylandığınız zaman birlikte 
çalıştığınız kuruluş kime bakabileceğiniz hakkında bilgi 
sahibi olacaktır.

Örneğin, uzun süreli olarak ilkokul çağındaki iki çocuğa 
bakabileceğinize karar vermiş olabilirsiniz. Kuruluşunuz 
yuvaya ihtiyacı olan çocuklar olduğunda sizinle iletişim 
kuracak ve size (örneğin Billy Cumartesi günleri düzenli 
olarak gittiği ve evinizden yarım saat mesafedeki futbol 
kulübüne devam etmek istiyor ve Jane’in her hafta 
konuşma terapisine götürülmesi lazım, gibi) bazı bilgiler 
verecek ve bunun sonucunda siz de evet veya hayır şeklinde 
karar verebileceksiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR
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SIKÇA SORULAN SORULAR

Çocukların kendilerine ait yatak odası 
olması gerekiyor mu?
Çoğu durumda gerekir ama her zaman gerekmez. Örneğin 
bir bebeğin ayrı bir odada kalmasına gerek olmayabilir.

Çocuğun öz ailesiyle ilişki kurmak zorunda 
mıyım?
Çocukların öz ailelerine karşı olumlu tutum takınan ve 
kendileriyle düzenli şekilde temas kurmalarına yardımcı 
olacak koruyucu ailelere ihtiyacı vardır. Çocuklar her ne 
kadar öz aileleriyle yaşayamayacak durumda olsalar da, bu 
durum yalnızca geçici bir süre söz konusu olabilir. Bir çocuk 
evine dönemeyecek durumda olsa bile ailesiyle ilişkisini 
sürdürmesinin desteklenmesi gerekir.

Buradaki amaç  çocuklara daha geniş bir çevre sağlamaktır.  
Yine de bakım türüne bağlı olarak durumlar değişiklik 
gösterir.

Koruyucu aileler baktıkları çocuklara 
sarılabilir mi?
Koruyucu aile himayesindeki çocukların da diğer tüm 
çocuklar gibi saygılı şefkate ihtiyacı vardır.

Koruyucu aile kuruluşu sizinle çocuklar hakkında ve ne tür 
fiziksel yakınlığın ve dokunmanın onlar için uygun olacağı 
konusunda görüşecektir.

Çocukların isteklerini dinlemek de ayrıca önemlidir. Bazı 
çocuklar özellikle başlarda fiziksel temastan hoşlanmayabilir 
ve bazıları için ise bu hiç uygun olmayabilir.

Koruyucu ailesiyle mutlu olan fakat 
sonra öz ailesine dönmek zorunda kalan 
çocuklara ne olur?
Genellikle bir çocuk ailesinin yanına dönüp onlarla yeniden 
yaşayacaksa, böyle bir durumun ihtimal dahilinde olduğu 

çocuk sizin himayenize girerken size söylenmiş olur. Yeni 
sistemde bir çocuk veya genç bireyin iki yıl boyunca devamlı 
olarak koruyucu aile himayesine alınmasını hedefleyen bir 
durum planı yer almaktadır. 

Durum planları çocukları evde tutmak veya vesayet ya 
da açık evlatlık yoluyla kendileri için istikrarlı ve güvenli 
bir seçenek bulmak amacıyla ailelerle birlikte çalışmaya 
odaklanmaktadır.

Koruyucu aile olarak bir çocuğu evlat edinmek ne derece 
kolaydır? Bazı kişiler bunu bir evlat edinme yöntemi olarak mı 
kullanıyor? 

NSW’de çocukların istikrara ihtiyacı olduğu yönünde 
bir kanaat vardır. Dolayısıyla bir çocuk öz ailesi ile 
yaşayamıyorsa, evlat edinilmesi mümkündür. Bu oldukça titiz 
bir süreçtir, fakat evlerine dönemeyen çocuklar için gittikçe 
daha çok kabul edilen bir seçenek haline gelmektedir.

My Forever Family NSW’nin görevi nedir?
My Forever Family NSW halihazırda koruyucu aile, akrabalık, 
vesayet veya evlat edinme yoluyla çocuk bakan veya bu 
konularla ilgilenen herkesi desteklemektedir. Yeni koruyucu 
ailelerle birlikte çalışıp, kendilerine eğitim, profesyonel 
destek, akran desteği ve yasal savunma hizmetleri sunarız.  
My Forever Family NSW bakımınız altındaki çocuklarla ilgili 
konularda, sosyal hizmetler desteği, çocuklar için aile teması, 
suçlama ve şikâyetlerle ilgili olarak size yardımcı olabilir.

Eğitim takviminize nasıl ulaşabilirim? Eğitim takvimini 
web sitemizin Eğitim ve Etkinlikler takvimi bölümünden 
bulabilirsiniz. myforeverfamily.org.au/page/77/training-
calendar
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Parasal Destek
Koruyucu ailelere parasal destek
Koruyucu Aile Ödeneği
Koruyucu aile olarak baktığınız çocuğun/çocukların:

 • İhtiyaç duyduğu/duydukları her şeye (giysi, kitap, 
yiyecek, okul malzemeleri gibi) sahip olduğunu/
olduklarını

 • Zevk aldığı/aldıkları aktivitelere (spora kaydolmak 
ve spor eşyalarını satın almak, sinemaya gitmek, 
dışarı çıkmak, müzik dersleri gibi) katılabilmesini/
katılabilmelerini sağlayabilmeniz için size bir ödenek 
bağlanacaktır.

Avustralya Vergi Dairesi, Centrelink ve finansal kuruluşlar bu 
ödeneği gelir olarak kabul etmez.

Devlet yardımı
Koruyucu aileler Centrelink’in tüm ailelere sağladığı parasal 
yardımdan faydalanma hakkına sahiptir.  Alabileceğiniz 
tutar kendi iş ve mali durumunuza bağlıdır.  Centrelink 
hakkınız olan tutarla ilgili size bilgi verebilir.

Koruyucu aile himayesindeki çocuklar için 
parasal destek
Ev dışında bakım gören tüm çocuk ve genç bireyler 
koruyucu aile kuruluşunuz tarafından yönetilen bir harçlık 
paketi alır.

Bu harçlık koruyucu aile ödeneğine dahil olmayan ancak 
çocukların ilave ihtiyaç ve hedeflerinin karşılanması için 
kullanılır.  Örneğin, bir çocuğun diş tellerine veya düzenli 
şekilde psikologla görüşmesi gerekebilir.

Eğitim ve Etkinlikler
My Forever Family NSW tüm koruyucu aileler için eğitim ve 
destek fırsatları sunar.

Tüm NSW genelinde eğitim ve etkinlikler sunuyoruz. 
Etkinlikler aşağıdakileri içermektedir:

 • Çocuklara kaliteli bakım sağlamalarında yardımcı 
olmak üzere koruyucu ailelerle ilgili konularda eğitimler

 • Akran destek grupları

 • Koruyucu aile olmak isteyen kimseler için bilgilendirme 
toplantıları

 • Koruyucu ailelerle ilgili diğer kuruluşlar tarafından 
yürütülen etkinlikler. 

Ayrıca koruyucu aile rolünüz onaylanınca erişebileceğiniz bir 
dizi online eğitim seçeneğimiz de mevcuttur. 

Faydalı Destek ve Tavsiyeler
Koruyucu aile kuruluşunuz
Koruyucu aile kuruluşları (Aile ve Toplum Hizmetleri de dahil) 
koruyucu aile ve akraba bakıcılar için çok çeşitli destek, 
eğitim ve yardım sağlar.  

Bunlar aşağıdakileri içerebilir:

 • Mesai dışı ve kriz desteği

 • Eğitim, kaynaklar ve bakıcılarla iletişim etkinlikleri

 • Bakıcı destek grupları

 • Süreli bakım ve çocuk bakımı

 • Psikologlara erişim

 • Koruyucu ailelerin yasal savunması 

 • Parasal destekler 

 • İhtiyaçlara bağlı olarak uzmanlara yönlendirme

My Forever Family Koruyucu Aile Destek Ekibi
Uzman Koruyucu Aile Destek Ekibimiz telefon veya 
internet üzerinden size destek vermek, rehberlik etmek ve 
kuruluşunuzla birlikte savunuculuğunuzu yapmak üzere 
hazırdır.

Koruyucu Aile Destek Ekibimiz aşağıdakilerle ilgili olarak size 
tavsiye sunabilir:

 • Çevrenizde uygun eğitim ve kursların düzenlenmesi

 • Bakımınız altındaki çocuklarla ilgili zorluklar

 • Sosyal hizmetler desteğiyle ilgili sorunlar

 • Çocukların aileleriyle iletişimde kalmalarına yardımcı 
olmak

 • Akran destek grupları ve danışmanlarla sizi bir araya 
getirmek

 • Koruyucu aile (süreli, öz aileye geri dönme, acil 
durumlar, kısa süreli, uzun süreli) veya akraba bakıcı 
olmak hakkında bilgiler

 • Bakımınız altındaki çocuklara yönelik istikrar planının 
anlaşılması 

 • Onaylı koruyucu aile haline gelene kadar geçen süreçte 
destek sağlanması.

My Forever Family Koruyucu Aile Destek Ekibine hafta 
içi her gün 09:00 - 19:00 saatleri arasında 1300 782 
975 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz. Ayrıca enquiries@
myforeverfamily.org.au adresine e-posta da 
gönderebilirsiniz.

Diğer koruyucu ailelerin desteği
Diğer koruyucu ailelerle iletişim kurmak isterseniz, yerel 
koruyucu aile destek gruplarına katılmayı düşünebilirsiniz.

Akran Destek Grupları düzenli olarak buluşup birbirlerini 
anlayışla dinleyen, birbirlerine çeşitli tavsiyeler ve duygusal 
destek veren gayriresmi bir koruyucu aile, vasi ve evlat 
edinmiş ebeveyn topluluklarıdır.  

Belli bir kültürden gelen veya belirli bir dili konuşan grupların 
yanı sıra yerli koruyucu aile ve çocuklara yönelik gruplar da 
vardır.

Koruyucu aile rolünüz onaylanınca My Forever Family sizi 
yakınınızdaki bir grupla irtibata geçirebilir.

KORUYUCU AİLELERE DESTEK
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Travma yaşayan çocukların bakımı 
Koruyucu aile olmak isteyen kişilerin çoğu geçmişte travma yaşamış olan çocuklara yardım edebilme kapasiteleri 
hakkında endişe duyar. 

Koruyucu aile olmak büyük sabır ve anlayış gerektirir. Çocukların kendilerini rahat hissetmesi, yeni kimselere 
güvenmeyi öğrenmeleri ve yeni bir ortamda kendilerini güvende hissetmeleri zaman alır. 

Koruyucu aile himayesindeki birçok çocuğun gelişimi ve sağlıklı ilişkiler kurabilme becerisi yaşadıkları 
tecrübelerden olumsuz etkilenmiştir.  

My Forever Family NSW yardımcı olabilir. 
Koruyucu aile olarak birçok koruyucu ailenin faydalı bulduğu eğitim ve kaynaklara erişeceksiniz. 

Koruyucu aile kuruluşunuz ve sosyal hizmetler görevliniz mümkün olan en iyi ebeveyn haline gelmenize yardımcı 
olmak için öncelikli destek noktanız ve kaynağınız olacaktır. 

Eğitim 

Kuruluşunuz tarafından sağlanan eğitime ek olarak My Forever Family NSW travma konusunda bilgilendirici 
ve terapötik temelli ebeveynlik eğitimleri sunar. New South Wales genelinde My Forever Family Onaylı Bakıcı 
Üyelerimiz için yüz yüze ve internet üzerinden ücretsiz eğitim sağlıyoruz.  

Daha fazla bilgi için: myforeverfamily.org.au/events 

Kaynaklar 

My Forever Family NSW web sitesinde travma yaşamış olan çocuklara ebeveynlik etmek konusunda daha fazla 
bilgi alabilirsiniz. myforeverfamily.org.au/page/86/therapeutic-

TERAPÖTİK EBEVEYNLİK
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Akraba ve yakınların bakıcılığı
Çocuklar ve genç bireyler için, kendileriyle önceden 
kurulmuş bir ilişkileri ve bağlantıları olduğundan, akraba 
veya yakınlarıyla kalmaları tercih edilen seçenektir. Akraba 
ve yakınlar da baktıkları çocuklar için yasal Vesayet 
başvurusunda bulunabilir.

Koruyucu aile
Çocuğa bakacak herhangi bir aile üyesi bulunamazsa, 
birlikte yaşayabilmesi için kendisine uygun bir koruyucu aile 
bulunur.

Acil durum bakıcılığı
Çocuğun acil emniyeti hakkında kaygı duyuluyorsa, 
çocuk ve genç bireyler acil durum bakımına alınır (bu aynı 
zamanda acil ve kriz bakımı olarak da bilinir). 

Acil durum bakıcılarından çok kısa süre öncesinden haber 
verilerek bebekler ve küçük çocuklar dahil her yaştaki 
çocuklara bakması istenebilir.  Bu talep çalışma saatleri 
dışında ve hafta sonunda alınabilir.

Kısa süreli ve orta süreli bakıcılık 
Bazen çocukların ve genç bireylerin ebeveynleri veya 
aileleri, çocuklarının kendilerine iade edilebilmesi için 
hayatlarında değişiklik yaparken onları destekleyecek 
kimselerle kalması gerekebilir. Biz buna öz aileye geri dönme 
süreci diyoruz. Bu yerleştirmeler altı aya kadar sürebilir.

Uzun süreli bakıcılık
Çocuklar ve genç bireyler ailelerine dönemediği takdirde ve 
vesayet ile evlat edinmenin mümkün olmadığı hallerde söz 
konusu çocuk için uygun bir koruyucu aile bulunur.

Süreli bakıcılık
Tüm bakıcıların enerji depolamaları ve hak ettikleri gibi 
dinlenebilmeleri için zaman zaman bakıcılık görevlerine 
ara vermeleri gerekir. Süreli bakıcılar hafta sonları, ayda bir 
kez veya okul tatilleri gibi kısa süreli zamanlar için bakıcılık 
yapabilir.

Yoğun Terapötik Geçiş Dönemi Bakımı 
Bakım altındaki çocukların çoğu geçmişte travma 
yaşamıştır.  Yoğun Terapötik Geçiş Dönemi Bakımı 
(ITTC) genç bireylerin daha az yoğun bir bakım türüne 
geçmelerine yardımcı olmak için 13 hafta boyunca sunulan 
özel bir bakım türüdür.

Kademeli geçiş bakımı
Bu bakım türü terapötik ev bakımından çıkıp koruyucu aile 
yanına geçmekte olan çocuklara yardımcı olmak içindir.

Vesayet ve evlat edinme
Vesayet
Çocuk Mahkemesi çocuğun artık ailesiyle yaşayamayacağı 
yönünde bir karar alırsa, Vesayet Emri söz konusu çocuğa 
veya genç bireye ailesiyle yasal bağlantılarını kesmeden 
istikrarlı, güvenli ve korumacı bir yuva sağlayabilmek için bir 
seçenektir.

Vasi şahıs çocuk veya genç birey 18 yaşına gelene kadar 
onlarla ilgili tam ebeveynlik sorumluluğuna sahiptir. Bakım 
veya sosyal hizmetler planı veya mahkeme emirlerinde 
açıklandığı gibi, çocuk ebeveynleriyle, ailesiyle ve 
hayatlarındaki önemli şahıslarla temasını sürdürecektir.

Çocuğun akrabaları veya yakınları vesayet başvurusunda 
bulunabilir. Koruyucu aile gibi çocukla veya genç 
bireyle halihazırda ilişkisi olan diğer kimseler de vesayet 
başvurusunda bulunabilir.

Evlat edinme
Evlat edinme çocuğa ilişkin tüm ebeveynlik hakları ile 
sorumlulukların öz ebeveynlerinden alınıp evlat edinen 
aileye aktarıldığı yasal süreçtir. Çocuk ve genç bireyler 
aileleri ile birlikte yaşamak üzere güvenle evlerine geri 
gönderilemiyorsa, evlat edinme onlara emniyetli ve istikrarlı 
bir yuva imkânı sunar. Evlat edinilen çocuk ve genç bireyler 
öz ebeveynleri, ailesi ve hayatlarındaki önemli insanlarla 
olan temaslarını sürdürmeye devam eder.

KORUYUCU AİLE TÜRLERİ
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