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Bu program benim 
aileme uygun mu?  
Daha Parlak Gelecekler programı sekiz 
yaşında veya daha küçük çocuğu olan veya 
yeni bebek bekleyen aileler içindir.

Eğer aile ve arkadaşlarınızdan az destek 
görüyorsanız ve anne-babalığı zor 
buluyorsanız bu programa katılabilirsiniz. 

Bu programa ayrıca, uyuşturucu ve alkol 
sorunları olan aileler, zihin sağlığı problemleri 
olanlar, ciddi derecede öğrenme zorlukları, 
çocuk davranışlarını idare etme sorunları, ev 
içi şiddet ya da ebeveynlik becerisi ihtiyacı 
olan ebeveynler de katılabilirler.

Daha Parlak Gelecekler 
görevlisinin beni evimde ziyaret 
etmesini dört gözle bekliyorum. 
Konuşmak kafamı toparlamama 
ve hedeflerime yönelmeme yardım 

ediyor. Şimdi TAFE’e gidiyorum ve bu istediğim bir işe 
girmeme yardımcı olacak. Oğlum okula hazırlanmak 
için gerekli olan yardımı alıyor ve şimdi diğer çocuklarla 
daha iyi oynayabiliyor. Bir gün ev içi şiddet yaşayan 
kadınlara yardımcı olmayı ümit ediyorum.”

Daha Parlak Gelecekler 
programı nasıl işlemektedir?
Her aile, aşağıda belirtilenler de dahil olmak 
üzere, aileniz için doğru olan hizmetleri 
ve desteği bulmanıza yardımcı olacak bir 
Daha Parlak Gelecekler görevlisi tarafından 
desteklenecektir:

Ev ziyareti
Daha Parlak Gelecekler görevliniz kendi 
evinizin gizlilik ortamında sizinle görüşebilir. 
Her ebeveynin küçük çocukları yetiştirirken 
karşılaştıkları zorluklar konusunda yardım 
alabilir ve bu konularda konuşabilirsiniz. 

Ebeveynlik programları  
Diğer ebeveynlerle görüşebilir ve çocuklarınızın 
davranışlarını idare etme yolları hakkında bilgi 
edinebilirsiniz.

Kaliteli çocuk hizmetleri  
Çocuklarınız kreşlerde veya oyun gruplarında 
diğer çocuklarla birlikte oynayıp yeni şeyler 
öğrenirken, konusunda uzman görevliler 
tarafından bakılırlar.  

Daha Parlak Gelecekler Programı 
(Brighter Futures Program), 
çocuklarınızın hayata iyi bir başlangıç 
yapmaları konusunda yardımcı 
olmanız için size destek ve hizmet 
sağlamaktadır. Bu program aile 
sorunlarının daha kötüye  
gitmesini engelleyebilir. 

“
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Nasıl katılabilirim?
Bu programa katılabilmeniz için iki yol 
vardır. Sizin de izninizle bir toplum kuruluşu 
sizi programa havale edebilir. Ya da, sizin 
bu programdan yardım almaya ihtiyacınız 
olduğunu öneren bir rapor DoCS Yardım 
Hattı’na gelmiş olabilir. 

Katılmak zorunda mıyım?
Hayır, Daha Parlak Gelecekler programına 
katılma konusunda aileler karar verirler. 
Aileler ayrıca, programda kalmak istedikleri 
süre konusunda da karar verebilir ve 
istedikleri zaman programdan ayrılabilirler. 

Daha sonra ne olacak?
Aileniz için neler yapmak istediğiniz ve size 
nasıl yardımcı olabileceğimiz konularında 
sizinle konuşacağız. Aileniz söz konusu 
olduğunda, uzman sizsiniz.

Eğer faydası olacağına inanıyorsanız, sizin 
izninizle olmak koşuluyla, diğer servislerle, 
ailenizin diğer bireyleriyle veya tanıdıklarınızla 
konuşabiliriz. Programa katılmanızdan sonra 
gizliliğiniz korunacak ve tüm kararlara 
katılmanız mümkün olacaktır.

Birlikte bir plan yapacağız ve ailenizi 
ihtiyacınız olan hizmet ve desteklerle 
buluşturacağız. Programın nasıl işlediği 
konusunda görüşmek için sizi ziyaret 
edeceğiz. Eğer bir değişiklik olursa, başka 
türlü destek imkanları ayarlayabiliriz.  

 

Önce, bir DoCS 
programına katılmaktan 
çekiniyordum. Daha 

Parlak Gelecekler görevlisinin program 
hakkında konuşmak için beni evimde 
ziyaret etmesinden sonra, programın aileme 
nasıl yardımcı olabileceğini anladım. Daha 
Parlak Gelecekler görevlisi oğlum için ihtiyaç 
duyduğum hizmetleri elde etmeme yardımcı 
oldu. Düzenli destek alması nedeniyle kendine 
daha güvenli olarak konuşabiliyor ve okula 
gitmeyi seviyor. Bir ebeveyn grubuna katıldım 
ve birlikte çocuklarımıza nasıl daha iyi destek 
ve bakım sağlayabileceğimizi öğreniyoruz. 
Şimdi kendime çok daha fazla güvenim ve 
gelecekten ümidim var.

“
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Daha fazla bilgi
Daha Parlak Gelecekler programı hakkında daha fazla  
bilgi edinmek için DoCS’a ait www.community.nsw.gov.au  
sitesine bakabilir veya aşağıdaki toplum kuruluşu ile 
görüşebilirsiniz. 
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