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Bu kılavuz, Community Services’den hükümet dışı bir acenteye (‘acente’) geçen 
koruyucu, akraba ve hısım bakıcılar içindir.

‘Anababalık sorumluluğunun’ Devlet’te olduğu veya kimi durumlarda ‘paylaşıldığı’ yasal 
bakımdaki bir çocuk veya gencin bakımını üstlenmiş olup transfer gereği duyan kişilere yardımcı 
olmak üzere yazılmıştır.

Bu kılavuz size, Community Services’den bölgenizdeki bir acenteye geçme konusunda bilgi 
verecektir. Hangi acenteye geçeceğiniz nerede oturduğunuza, bölgenizde hangi acentelerin 
çalıştığına ve boş yer bulunup bulunmadığına bağlı olacaktır.

Ev dışında bakım acentelerinin bir listesi, her acentenin nerede çalıştığını gösteren bir haritayla 
birlikte, bu kitapçığın arkasında (s. 19) bulunabilir. Yardım için ayrıca bölgenizdeki Carer Transfer 
Assistance (Bakıcı Transfer Yardımı) hattını (s. 16) arayabilirsiniz.

Ev dışında bakım hizmetlerini sunabilmek için tüm acentelerin ‘güvencelikli’ olması gerektiği 
konusundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Bu, NSW Children’s Guardian (NSW Çocuk Gözeticisi) 
tarafından belirlenmiş olan ev dışı bakım güvenceliklerini taşımak zorunda oldukları anlamını taşır.
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‘Geçiş’ ne ile ilgilidir?

Biliyor muydunuz?
Childrens Guardian, NSW 

Ev Dışında Yasal Bakım 
Standartları’na uymalarını 

sağlamak üzere her acenteyi 
inceler.

NSW Hükümeti, bakımdaki çocuklar ve gençler için daha iyi sonuçlar ve bakıcılar 
için daha iyi destek sağlamak amacıyla, ev dışındaki bakım hizmetinin (OOHC) 
yerine getirilmesini hükümet dışı kesimdeki acentelere aktarmaktadır.

Gelecekte, ilk kez yasal bakıma girecek olan çocuklar ve gençler, Community Services’de çalışan bir 
bakıcı yerine, hükümet dışı bir acentede çalışan bir bakıcıya gideceklerdir. Bunun olabilmesi için 
bakıcıların Community Services’den hükümet dışı bir acenteye transferleri gerekecektir. Bu transfer 
birkaç aşamayı gerektirir, bunlar 6’ıncı ve 7’nci sayfalarda açıklanmıştır.

Bu geçiş, (bakıcılar tarafından dile getirilen endişeler dahil) çocuk koruma sistemine ilişkin endişeleri 
dinleyen ve ileri gitmek için en iyi yollara ilişkin öneriler sunan (Wood Inquiry olarak bilinen) 2008 
Soruşturması dahil, birbirinin ardı sıra gelen raporları ve incelemeleri izlemektedir. Wood Inquiry’nin 

ana önerilerinden biri, OOHC hizmetlerini, Community Services yerine hükümet dışı 
acentelerin vermesi gerektiğidir.

Acenteler, çocuklar ve gençlerle çalışmada çok iyi işler yapmaktadır. Bunlar, 
bakım altındaki çocuklar ve gençlerle bakıcılarını desteklemek üzere sağlık, 

eğitim, erken müdahale ve engellilik servisleriyle işbirliği yapma konusunda 
deneyimlidir.

NSW’de koruyucu ve hısım bakıcılığı hizmetleri sunmak üzere fon sağlanan 
tüm hükümet dışı acentelerin NSW Children’s Guardian - NSW Standards for 

Statutory Out-of-Care (NSW Ev Dışında Yasal Bakım Standartları) tarafından 
saptanan güvencelik standartlarına uyması gerekir. Bu standartlar, acentelerin 
sürekli destek sunmalarını ve bakımdaki çocukları korumalarını güvence altına 
almada yardımcı olur.

Acenteler Community Services bakıcılarını memnuniyetle kabul etmektedir. Acentelar 
OOHC’deki bakıcıları, çocukları ve gençleri desteklemek üzere ve Community Services ile daha sıkı bir 
işbirliği içinde NSW’de daha iyi bir bakım sistemi kurmaya çalışmaktadır.
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Acentelerin sunabileceği yararlardan bazıları şunlardır:

  çocukları, gençleri ve bakıcıları desteklemek için vaka görevlisine daha iyi ve düzenli erişim

  bakıcılar için destek ve eğitim

  vaka planı incelemeleri - vaka görevlisinin çocuğun veya gencin sağlık, eğitim ve özel 
gereksinimleri dahil gereksinimlerini desteklemek üzere sizinle birlikte çalışması

  herkesin anlaşamaması durumunda sorunların çözümlenmesi için açık işlemler

  yol göstericilik, kültürel destek, ev ödevi merkezleri, engellilik programları, kamplar, okul tatili 
etkinlikleri, gençlik programları gibi programlara erişim - neler sunduğunu acenteden sorun

NSW’de çocuklara ve gençlere yasal bakım çerçevesinde bakan neredeyse tüm bakıcılar geçiş 
döneminin sonuna değin hükümet dışı bir acente tarafından desteklenecektir. Aborijin olmayan 
çocuklar için geçiş şu anda gerçekleşmektedir ve bunun 2016’ya kadar sürmesi beklenmektedir. 

Aborijin çocuklar için geçiş, daha fazla Aborijin kuruluş kurulmakta 
olduğundan, daha uzun sürecektir.

Ev dışı bakımın karşılanması acentelere geçtikçe, Community Services, 
krizleri önlemek ve aileleri bir arada tutmakta yardımcı olmak için, 
zorluklarla mücadele eden ailelerle çalışma üzerinde yoğunlaşacaktır. 
OOHC geçişinin amaçlarından biri önce Community Services’in 
çocukların ve gençlerin baştan bakıma girmesinden sakınma üzerinde 
yoğunlaşmasına olanak tanımaktır. Community Services, koruyucu, 
akraba ve hısım bakımı hizmetlerini iletmeleri için fon sağlanmış 

acentelerle yakın bir şekilde çalışacaktır.

Geçiş hakkında
Hangi çocuklar ve gençlerin transfer olma hakları vardır?

Bir çocuğun veya gencin hükümet dışı bir acenteye transfer olup olmaması onun “anababalık 
sorumluluğunun” kimde olduğuna ve “yasal bakımda” veya “destekli bakımda” olup olmadığına bağlıdır.

Yasal bakım

“Yasal bakım”daki çocuklar ve gençler (ve bakıcıları) bir acenteye transfer olacaklardır. Çocuklar ve 
gençler (ve bakıcıları) yeni acenteye birlikte, aynı zamanda geçeceklerdir. Transfer süreci genellikle 
yaklaşık dört hafta alır.

Yasal bakım, anababalık sorumluluğunun bazı veya tüm yönlerinin Çocuk Mahkemesi tarafından 
Minister for Family and Community Services’e (Aile ve Toplum Hizmetleri Bakanı) verilmesi 
doğrultusunda bir karar alınması demektir.

“Anababalık sorumluluğu”, bir kişinin, bir anne veya babanın bir çocuk veya genç hakkında normal 
olarak vereceği kararları verme sorumluluğuna sahip olması demektir. Bu, eğitim, sağlık, din ve aile 
temasları hakkındaki kararları içerebilir. Bir çocuk veya genç için anababalık sorumluluğunu ana veya 
baba olmayan bir kişiye verme kararını sadece Çocuk Mahkemesi veya Aile Mahkemesi verebilir.

Destekli bakım

“Destekli bakım” düzenlemesi altındaki çocuklar ve gençler transfer olmayacaklardır.

Destekli bakım, bir çocuk veya gencin anababalık sorumluluğunun hiçbir yönünün Devlet’te 
olmadığı anlamına gelir. Destekli bakım, bir kararın, anababalık sorumluluğunu, başka bir anababalık 
sorumluluğu düzenlemesi olmaması durumunda, bir akrabaya vermesi demektir.
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Bilgilendirme oturumunun bana 
güven verdiğini hissettim. Evdeki 
durum gerçekten değişmiyor ama 
yeni bir vaka görevlimiz olacak ve 

bu da yeni bir şeydir.” 
Maureen, uzun süre bakıcısı
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Destekli bakımdaki çocuklar ve gençler transfer olmazlar çünkü bakıcı veya anababa, çocuk veya 
gencin bakımı hakkında kararlar verme sorumluluğuna sahiptir, bu nedenle bir acentenin bunun için 
plan yapma işine karışması gerekmemektedir.

Hem yasal hem de destekli bakımdaki çocuklar ve gençler

Hem yasal hem de destekli bakımdaki çocuklara bakıyorsanız, yasal bakımdaki çocuklar sizinle birlikte 
bir acenteye transfer olacaktır. Destekli bakımda olan çocuklar için (Community Services tarafından 
yönetilen ve her yıl gözden geçirilen) destekli bakım ödeneğini almayı sürdüreceksiniz.

16 yaşından büyük gençler

Bakımınızda 16 yaşından büyük bir genç varsa, transfer olmaları gerekmeyebilir. Community 
Services’ten kontrol edin.

İPUCU: Bakımınızdaki çocuğun ‘anababalık sorumluluğunun’ kimde olduğundan emin değilseniz, 
bunu öğrenmek için vaka görevlinizle konuşun. Vaka görevliniz yoksa, yerel Community Services 
Centre’ınızı (‘DoCS’ ofisi) veya Carer Transfer Assistance hattını arayın.

Bunun bakımdaki çocuk ve genç için anlamı nedir? 

Bakımdaki çoğu çocuklar ve gençler için vaka yönetiminin yeni bir acenteye transfer olması, günlük 
yaşamlarında küçük bir aksama anlamına gelecektir.

Yeni bir acenteye geçmek adres değişimi anlamına gelmez. Çocuklar ve gençler hâlâ kardeşlerini, 
ailelerini ve arkadaşlarını, şimdi yaptıkları gibi görebileceklerdir.

Çocuklar ve gençler, bakıcılarıyla birlikte bir acenteye geçecekler ve bu acentede yeni vaka görevlisiyle 
ilişki kuracaklardır. Çocuğunuzu veya gencinizi yeni vaka görevlisiyle tanışmaya hazırlayabilirsiniz  
(tips for carers talking to children about the transfer) (transfer hakkında çocuklarla konuşan 
bakıcılar için ipuçları).

Bakımınızdaki çocuk, bakımında herhangi bir büyük değişiklik yaşamamalı veya farkına varmamalıdır. 
Durum üzülmelerine neden olursa yeni vaka görevlinizle destek hakkında konuşun.

Tüm acenteler, çocuklar ve gençler için en iyi olanın üzerinde odaklanır. Çocukların esenliğini, sağlığını 
ve eğitimini destekleyecek şeyleri sürdürmek için sizinle birlikte çalışacaklardır.

Geçiş hakkında çocuklar ve gençler için bir fact sheet (bilgilendirme belgesi) vardır.

www.tponsw.com.au sitesini ziyaret edin veya çocuklara ve gençlere www.create.org.au sitesini 
ziyaret etmelerini söyleyin.

http://www.community.nsw.gov.au/docswr/_assets/main/lib100062/talking_about_transfer.pdf
http://www.community.nsw.gov.au/docswr/_assets/main/lib100062/talking_about_transfer.pdf
http://www.community.nsw.gov.au/docswr/_assets/main/lib100062/your_new_agency.pdf
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Bakımdaki Aborijin çocuklar ve gençler ne olacak? 

Bakımdaki tüm Aborijin gençler ve çocuklar, Children and Young Persons (Care and Protection) Act 1998 
(1988 Çocuklar ve Gençler Bakım ve Koruma Yasası) kapsamındaki ‘Aborijin Çocuk Yerleştirme İlkeleri’ne 
göre yerleştirilmelidir.

Bu, Aborijin çocuklar ve gençlerin (önce) kendi aileleri veya hısımlarının, kendi toplumlarındaki diğer 
Aborijin bakıcıların veya bu mümkün değilse, kendi toplumları dışındaki Aborijin bakıcıların yanına 
yerleştirilmeleri gerektiği anlamına gelir. Bu seçenekler mevcut değilse, bir Aborijin çocuk Aborijin 
olmayan bir bakıcının yanına, kültürel destek ve planlama ile yerleştirilebilir.

Community Services’den transfer olan tüm Aborijin çocuklar ve gençler bir Aborijin acenteye veya bir 
Aborijin acentesiyle ortaklığı olan genel bir acenteye yerleştirilmelidir.

Bunun istisnaları vardır. Bu istisnalar şu durumları içerir:

  bir Aborijin çocuk veya gencin yoğun bir koruyucu bakıma veya ev bakımına yerleştirildiği ve 
yerleştirmeyi kabul edebilecek Aborijin acentelerin veya ortaklıkların bulunmadığı durumlar

  hem Aborijin hem de Aborijin olmayan çocukların bir bakıcının yanına yerleştirildiği ve Aborijin 
olmayan bir acenteye transfer olmanın tüm ailenin yararına olduğu durumlar 

  Aborijin bir çocuğunun ilk kez bakıma girdiği ve kardeşleri zaten, Aborijin olmayan bir 
acentedeki bir bakıcıdaysa onların yanına yerleştirildiği durumlar. Kardeş grubun bakıcısı, bir 
Aborijin acentesine transfer olmaya teşvik edilir.

Aborijin çocuklar ve gençler ve bakıcıları, yerel bir Aborijin acentesi kurulur kurulmaz ve onları kabul 
edebilecek duruma gelir gelmez, transfer olacaklardır. Bu, nerede oturduğunuza ve henüz Aborijin 
acentelerin kurulmuş olup olmadığına bağlıdır.

Aborojin çocukların Aborijin bakıcısı

Eğer varsa yerel bir Aborijin acenteye veya güvencelikli bir genel acente ile birlikte çalışan bir Aborijin 
acenteye transfer olacaksınız. Bunun sizin ve bakımınızdaki çocuklar ve gençler için nasıl çalışacağı 
konusunda herhangi bir sorunuz ve endişeniz varsa, Community Services ya da Aborijin acente ile 
konuşun.

Aborijinal çocukların Aborijin olmayan bakıcısı

Eğer varsa, bir Aborijin acenteye veya güvencelikli bir genel acente ile birlikte çalışan bir Aborijin 
acenteye transfer olacaksınız. Bakımınızda hem Aborijin hem de Aborijin olmayan çocuklar ve gençler 
varsa, tüm aileniz için neyin en iyisi olduğu konusunda Community Services ve Aborijin acete ile 
konuşun. Bu ‘vakadan vakaya’ değişen bir durumdur ve bakımınızdaki tüm çocukların gereksinimlerine 
bağlıdır.

Her şeyin iyi gittiği, yerleşimin sağlam olduğu ve çocuğun gereksinimlerinin karşılandığı durumlarda, 
Aborijin olmayan bakıcı ile birlikte olan Aborijin çocuklar ve gençlerin yaşamını aksatacak bir plan 
yoktur.

Aborijin çocuklara bakan Aborijin olmayan bakıcılar bir Aborijin acenteye transfer olurlarsa, şimdi veya 
gelecekte koruyucu aile olmak isteyebilirler. Aborijin olmayan çocukların yerleştirilmesini kabul edip 



etmeme konusunda farklı Aborijin acentelerin farklı politikaları olabilir. Gelecekte Aborijin olmayan 
çocukların koruyuculuğunu üstlenmek için başka bir genel acente ile yetkilendirilebilirsiniz veya Aborijin 
çocuk veya genç bakımınızda bırakılmışsa başka bir acenteye transfer olabilirsiniz. Aborijin acente sizinle 
birlikte çalışacak ve planlarınızı görüşecektir ve kararlarınız duruma göre verilecektir.

Hükümet dışı (acente) kesim için bu geçiş döneminin anlamı nedir?

Hükümet dışı kesim büyümektedir. NSW’de yeni olan birkaç acente servislerini kurarken, halihazırda 
hizmet sağlayan birçok acente de büyümektedir.

Acenteler ayrıca, çocuklara, gençlere ve bakıcılara en iyi hizmetleri sağlamak için ortaklıklar oluşturarak 
deneyimlerini yerel temelde bir araya getirmektedir. Bu, birlikte çalışmak demektir ve koruyucu 
bakıcılara ortak eğitim sunmak gibi şeyleri veya aile kampları sunmak için bir araya gelmeyi içerebilir.

Kimi ortaklıklar, ev dışında bakım programları sağlamak için Aborijin acenteleri destekleyeceklerdir. 
Zaman içinde, Aborijin çocuklar ve gençler Aborijin olmayan acentelere yerleştirilmeyeceklerdir.

Diğer acentelerde olduğu gibi Aborijin acenteler de daha fazla görevli, bakıcı ve yerleştirme edinecektir. 
Büyümelerine yardımcı olmak için, kapsamlı bir kapasite oluşturma programı vardır. Eyaletin kimi 
bölgelerinde henüz Aborijin acente yoktur. Yeni yerel acenteler geliştirmenin en iyi yolu, halihazırda 
güvencelik almış yerel acentelerle ortaklıklardan geçer. 

Bunun öz aileler için anlamı nedir?

Vaka yönetimi transferi, anahtar belgelerin (tüm dosyaların değil), yerleştirmelerle birlikte, hükümet dışı 
acentelere verilmesi anlamını taşıyacaktır. Bu, şunları içerir:

 Çocuk/Genç Vaka Transferi Formu
 Bakım Planı
 Nihai veya Geçici mahkeme kararı (sadece en sonuncusu)
 Asıl doğum belgesi
 Aile ağacı

Erişim ve temas düzenlemeleri, çocuğun vaka planında üzerinde anlaşmaya varılan ve görüşülen 
noktaları izleyecektir. Kimi durumlarda, temas kurulan yerde değişiklik olabilecektir. Seçenekleri yeni 
acente ile görüşün. Community Services, öz ana ve baba ile ilişkiye geçecek ve transfer hakkında onları 
bilgilendirecektir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, bunun ne zaman olacağını Community 
Services ile konuşun.

Bunun şu andaki hükümet dışı acente bakıcıları için anlamı nedir?

Hükümet dışı acenteler, bakımlarındaki çocukların ve gençlerin sayısına göre görevlilerinin ve ekiplerinin 
sayısını artırmaktadır. Bu, halihazırda hükümet dışı acenteler tarafından desteklenen bakıcılar için şu 
anda sağlanan destek düzeyinin değişmeyeceği anlamına gelir.

Bunun bakıcı olmak isteyenler için anlamı nedir?

Gelecekte tüm yeni bakıcılar hükümet dışı acenteler tarafından işe alınacak, değerlendirilecek ve 
desteklenecektir. Acenteler kendi yeteneklerini geliştirirken, Community Services’in yine de bakıcıları işe 
alması gerekebilir. Koruyuculuk yapmakla ilgilenen bir kişiyi tanıyorsanız, daha fazla bilgi edinmesi ve 
bölgelerindeki acenteleri öğrenmesi için www.fosteringnsw.com.au sitesine girmesini teşvik edin.
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Tüm acentelerin, Aborijin çocuklar için uygun kültürel bakım planlama uygulamaları 
olması gerekir. Kültürel bakım planlaması, çocuklara bir kimlik, aidiyet ve esenlik duygusu 
geliştirmeleri ve bunu korumaları için yardımcı olmaya; sülale, kültür ve topluma bağlı 
kalmaları için yardımcı olmaya  ilişkindir.



Geçiş sürecini ve bölgenizde hangi acenteler olduğunu öğrenmek 

Bilgiyi şöyle edinebilirsiniz:

1  Bölgenizde düzenlendiğinde bakıcı bilgilendirme oturumuna veya ‘fuarına’ katılarak; yakındaki 
oturumları şuradan görebilirsiniz: www.connectingcarers.com.au

2  Acente internet sitelerini ziyaret ederek ve onları doğrudan arayarak; bilgi paketleri veya 
oturumlarını sorun.

3 www.fosteringnsw.com.au sitesini ziyaret ederek - Şimdi Başvurun bölümüne bakın.

4 Transfer olmuş olan diğer bakıcılarla konuşarak. 

Hangi acenteye transfer olacağınıza karar vermek 

Hangi acentelerin mevcut olduğunu öğrenmek ve bakımınızdaki çocuğun ihtiyaçlarına hangisinin en 
uygun olduğuna karar vermek için Community Services ve (nerede oturduğunuza bağlı olarak) yerel 
acentelerle konuşun. Oturduğunuz yerde sadece bir veya iki acente olabilir.

1.

2.

Hükümet dışı acenteye geçme 
aşamaları

geçiş sürecinin 
ve bölgenizdeki 

acentelerin 
Öğrenilmesi
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hangi acenteye 
transfer  

olacağınızın 
Kararlaştırılması

bilgi  
Alışverişi 
ve transferin 
başlatılması

Transfer  
ve yetkilendirme



Bilgi alışverişi ve transferi başlatmak 

NGOs (Hükümet Dışı Kuruluşlar) ve/veya Community Services transfer hakkında sizinle ilişkiye geçecek 
ve süreç hakkında bilgi ve sorularınıza yanıt verecektir.

Bir acente üzerinde anlaşma sağlandığında transferi gerçekleştirmek için, acente ile Community 
Services arasında bilgi alışverişini sağlamak üzere ‘bilgi verilmesi için onay’ formunu imzalamanız 
gerekecektir. Onay belgesi, kişisel bakım kayıtlarınızdan bilgilerin acenteye verilmesini olanaklı kılar. Bu 
form imzalandıktan sonra şu belgeler acenteye verilebilir: 

 Bakıcı değerlendirmesi ve ilgili belgeler

 Yıllık bakıcı incelemeleri

 Bakıcının yapması gereken eğitimin ayrıntılarını içeren bakıcı geliştirme planı

 Community Services yetki mektubu

  Yetkide yapılan değişiklikleri, idari kararlar mahkemesi kararları veya raporlandırılabilir davranış 
biriminden sonuçlandırmaya ilişkin mektuplar.

Community Services acenteye ayrıca, bakımınıza yerleştirilen her çocuk ve genç hakkında Child 
Assessment Tool (CAT) (Çocuk Değerlendirme Aracı) raporu dahil, kısa bilgiler sağlayacaktır. CAT, 
bakımınızdaki her çocuk ve genç için gereken bakım düzeyini ve desteği kararlaştırmak üzere kullanılan 
bir değerlendirme aracıdır.

Bir Community Services görevlisi sizinle durumunuz ve bakımınızdaki çocuk veya genç hakkında 
konuşacak ve vaka yönetimi transferi için her şeyin hazır olduğundan emin olmak üzere sorular 
soracaktır.

Acente ayrıca, bakıcı yetkisi süreciniz ve transfer için planlamayı başlatmak üzere başta bir ev ziyareti 
düzenleyebilir.

Transfer ve yetki

Transfer başlatıldığında, Community Services, yanınıza yerleştirilen çocuk veya gencin Case 
Management Transfer’i (Vaka Yönetimi Transferi) için belgeleri hazırlamaya başlayacaktır. Bu, acentenin 
sizin bakıcı olarak resmen yetkilendirilmenizi tamamlayacağı aşamadır.

Bu nasıl olur

Süreç acentelere göre küçük farklılıklar içerecek ve sıfırdan başlamamak için çoğu acentenin süreci daha 
basit olacaktır; ancak, her acentenin, Community Services’den transfer olan her bakıcıyı yetkilendirmesi 
gerekir.

Acente, ev ziyaretini/ziyaretlerini ve bir değerlendirmeyi içeren aşamaları size anlatacaktır. Bu dönemde, 
çocuğun ihtiyaçları ve sizin bakıcı olarak ihtiyaçlarınız hakkında konuşup sorular sorabileceksiniz. Acente 
sizinle ailenizi ve bakımınızdaki çocuğu/genci nasıl destekleyebileceği konusunda konuşacaktır. 

İlgili davranış kontrollerini yaptırmanız ve eğitim ihtiyaçlarını görüşmeniz gerekecektir. Bu yazılı 
yetkilendirme raporu için bilgi sağlayacak ve acentenizdeki bakıcı dosyanızda saklanacaktır.

Siz ve acente, yetkiyi sürdürmeye ilişkin bir anlaşma yapacaksınız. Carer Code of Conduct’ı (Bakıcı 
Davranış Kuralı) imzalamak gibi ek formları da doldurmanız istenecektir. Yetki onaylandığında, 
acenteden bir yetki mektubu alacaksınız.

Birkaç nokta:

  Acentenin kararı yetkiyi vermemek doğrultusunda olursa, acentenin bu kararı açıklamak için size 
ve Community Services’a bilgi vermesi gerekecektir.

  Yetki sürecinden çekilmeye karar verirseniz, bu sefer transfer yaptırmamanıza ilişkin nedenleriniz 
hakkında acente ve/veya Community Services ile konuşun.

  Saptanan belirli eğitim alanları varsa, acente, ihtiyaç duyduğunuz eğitim ve destek için bir plan 
geliştirmekten sorumludur ve bu noktada devam etmeyi kabul etme veya çekilme seçeneğine 
sahipsiniz.

3.

4.
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Vaka yönetimi transferi 

Acente, bakıcı, Community Services ve çocuk ve/veya genç arasında anlaşma sağlandığında, vaka 
yönetimi transferi gerçekleşecektir. Bir çocuğun/gencin vaka yönetimi transferi, bakıcının transferi ile 
aynı zamanda olmalıdır. Acentenin bakıcı ve çocuk veya gençle transfer hakkında konuşarak süreçle 

ilgili soruları ele alması önemlidir.

Yanınıza yerleştirilen her çocuk/genç için gelecekteki vaka planını 
kararlaştırmak üzere bir vaka toplantısı yapılacaktır. Bu toplantı sırasında 
Community Services, çocuk veya genç için, en son Çocuk Mahkemesi 
Kararı ve çocuğun bakım planı ve vaka planının birer kopyası dahil, 
henüz sağlanmamış olan diğer gerekli belgeleri acenteye verecektir.

Bundan sonra, bakıcı ve çocuk için, transferin ve ‘mali transferin’ 
sonuçlandırılması için, (genellikle vaka yönetimi transferinden sonraki 
iki hafta içinde) üzerinde anlaşmaya varılan bir tarih kararlaştırılacaktır. Bu 

tarihler, pürüzsüz bir transfer için mümkün olduğunca yakın olacaktır.

Yeni vaka görevlisi ile tanışmaları için çocukları ve gençleri 
hazırlamak 

Bakımınızda (yasal bakımınızda) daha büyük çocuklar varsa, yeni bir acenteye 
geçme konusunda onlarla konuşun ve çocuğun yaşına ve ilgi düzeyine bağlı 

olarak, onu da görüşmelere dahil edin.

Yeni bir acenteye geçmenin onların yaşamlarını aksatmayacağı, bunun vaka yönetiminin Community 
Services’den yeni bir acenteye geçmesi olduğu konusunda çocuklara ve gençlere güvence vermek 
önemlidir.

Daha büyük çocuklara ve gençlere, bakımdaki çocuk ve gençlerin, kendilerini destekleyen bir vaka 
görevlisine hakları olduğunu anlatabilirsiniz. Yeni bir acenteye katılmak, yeni vaka görevlisiyle düzenli 
ilişki demek olacaktır. Kimi çocukların ve gençlerin bir vaka görevlisi ile bir süre için düzenli ilişkisi 
olmamıştır; onun için buna alışmaları gerekebilir.

Yaşına bağlı olarak çocuğun, yeni vaka görevlisi ile tanışması için, hoşlandığı etkinlikler, sevdiği 
ve sevmediği şeyler hakkında bir çizim veya ‘özel sayfam’ gibi şeyler yaparak kendisini hazırlamayı 
düşünün.

Çocuklar ve gençler hakkında daha fazla kaynak için www.tponsw.com.au sitesine girin ve ‘carers and 
children’ (bakıcılar ve çocuklar) bölümüne gidin veya www.create.org.au/nsw sitesine girin.
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Bakımınız altındaki çocukların 
ve gençlerin geçiş sürecine etkin 
bir şekilde katılması Community 

Services’in ve acentenin 
sorumluluğudur. Çocukların ve 

gençlerin istedikleri soruyu sorma 
fırsatına sahip olması önemlidir.

“Yeni bir acenteye geçtim ve yeni 
vaka görevlim çok iyi. Bazen beni 
okuldan alıyor ve öğleden sonra 

çayı içiyoruz. İhtiyaç duyduğumda 
aramam için bana telefon 

numarasını verdi. Olup bitenler 
hakkında konuşma hakkım olması 

hoşuma gidiyor çünkü inceleme 
toplantılarına ben de katılıyorum.”

Chantelle, 16 years



Kalıcılık planlaması, çocuğun veya gencin geleceğini planlamaya ilişkindir ve 
çocuk veya gencin çıkarlarına neyin en uygun olduğu konularında erken kararlar 
alınmasını kapsar. Bu, nerede ve kiminle kalmaları gerektiğini ve aileleri ile 
temaslarını içerir. 

Bakımdayken istikrarlı bir hayat yaşayan çocuklar ve gençlerin sağlıklı ve uzun süreli duygu bağları 
geliştirme ve daha iyi yaşam sonuçlarına kavuşma olasılığı daha fazladır. Community Services ve 
acenteler, çocuğun çıkarına en uygunu bu ise, aileye geri vermeye ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, 
kararların erkenden verilmesinin ne denli önemli olduğunun farkındadır.

Vaka planı bir çocuk veya gencin geri verilmesini destekliyorsa, geri vermenin başarılmasını sağlamak 
için uygun yardımda bulunulacaktır. Acente geri verme sürecini desteklemek için çocuk, bakıcı ve aile 
ile birlikte çalışacaktır.

Geri vermenin seçenek olmadığı durumlar vardır. Geri vermenin göz önüne alınıp alınmamasına 
ilişkin bir karar verilirken, Community Services koşullara ve yerleştirmenin süresine, kararın türüne ve 
çocuğun yaşına bakar. Sonra diğer kalıcı seçeneklerin de geliştirilmesi gerekir. Amaç, kalıcı yerleştirme 
seçeneğinin güvence altına alınması için gereken zamanı kısaltmaktır. Çocuk, bakıcısı ile kalacaksa, 
acenteler, yerleştirmenin başarılı olması için çocukların, gençlerin ve bakıcıların ihtiyaç duydukları 
desteği almasını sağlar.

Evlat edinme

Evlat edinme, (öz ailesine) geri verme mümkün olmadığında ve çocuğun ihtiyaçlarını en iyi şekilde 
evlat edinmenin karşılayacağı üzerinde anlaşmaya varılması durumunda kimi aileler için bir seçenektir. 
(Bakımınızdaki çocukla birlikte) yeni bir acenteye geçmek evlat edinmenin göz önüne alınmasını 
engellemez. Yeni acenteniz evlat edinme sürecinde yer alacak ve evlat edinme sürecinin bir kısmını 
üstlenmek ve sizi bu süreç boyunca desteklemek için güvencelikli bir evlat edinme acentesi veya 
Community Services ile çalışacaktır.

Evlat edinmenin incelendiği bir durumda evlat edinme sürecinin başlarındaysanız, yine de yeni bir 
acenteye geçebilirsiniz. Ancak, resmi bir evlat edinme değerlendirmesine başlamışsanız, transfer olmanız 
istenmeyecektir. Evlat edinme konusunda herhangi bir sorunuz varsa, vaka görevlinizle konuşun.

Aborijin ve Torres Strait Islander çocuklar için evlat edinmenin tercih edilen yerleştirme seçeneği 
olmadığı kabul edilmektedir. Çünkü evlat edinme, geleneksel Aborijin çocuk bakımı düzenlemelerinin 
bir parçası değildir [(Adoption Act 2000) 2000 Evlat Edinme Yasası’nın 35’inci maddesine bakın] İstikrarı 
ve belirliliği sağlamak ve çocuğun veya gencin, yakınıyla, kültürüyle ve toplumuyla bağlantı kurup 
korumasına yardımcı olmak için farklı düzenlemeler kullanılır. Bununla ilgili bir herhangi bir sorunuz 
varsa, vaka görevlinizle konuşun.
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Geri verme, kalıcılık planlaması ve 
evlatlık edinmek 



Bir transfer nasıl gerçekleşir? 

Hangi acenteye transfer olacağınız hakkında Community Services ile konuşun - tüm tercihleriniz 
hakkında konuşun ve hangi acentelerde yer olduğunu görüşün. Community Services ve hükümet dışı 
kuruluş, çocuğu veya genci ve (bakıcı olarak) sizi transfer etmek için birlikte çalışacaktır.

NSW’de yüzlerce çocuk ve genç ve bakıcıları halihazırda hükümet dışı bir acenteye transfer olmuşlardır. 
Birçoğu da süreci başlatmıştır.

Sizden, vaka yönetimi transferi sürecini başlatmak için kişisel bilgilerinizi acenteyle paylaşması 
amacıyla Community Services’a olanak sağlayan ‘bilgilerin açıklanması için onay’ formunu imzalamanız 
istenecektir. Community Services, transferin mümkün olduğunca pürüzsüz olması için acente ve 
sizinle birlikte çalışacaktır.

Transfer aşamaları için 6’ıncı sayfaya bakın

Yeniden yetkilendirilmem gerekecek mi? 

Evet, ancak sıfırdan başlamanız gerekmeyecek. Community Services’den alınan bakıcı yetkisi otomatik 
olarak transfer edilemez. Transfer olduğunuz acentenin kendi yetkilendirmesini üstlenmesi gerekir, 
ancak acenteler, pürüzsüz  olarak transfer olmada bakıcılara yardım için süreci mümkün olduğunca 
basitleştirmektedir. Yetki gereklilikleri Children and Young Persons (Care and Protection) Regulation 
2012’de (2012 Çocuklar ve Gençler - Bakım ve Koruma Yönetmeliği) ve Children and Young Persons (Care and 
Protection) Act 1998’de (1998 Çocuklar ve Gençler - Bakım ve Koruma Yasası) belirtilmiştir ve acentelerin, 
istikrar ve asgari dürüstlük koşullarını değerlendirmeleri gerektiği anlamını taşır. 

Yeniden eğitilmem gerekecek mi? 

Bu, bakıcı olarak ne kadar süre önce eğitildiğinize ve ne tür bir eğitim aldığınıza bağlıdır. Genel 
anlamda, eğitiminiz kısa süre önce (örneğin son beş yıl içinde) tamamlanmışsa, çoğu acente 
sizden ‘yeniden eğitim görmenizi’ istemeyecektir. Kimilerinin, transfer olmanızdan sonra ve kendi 
programınıza uyduğunda yapacağınız, özel ‘kendi temponuzda’ eğitimi vardır. Acente sizinle sürekli 
destek ve eğitim ve olası eğitim gereksinimleriniz hakkında konuşacaktır.

Şu anda bakımımda çocuk ve genç yoktur, yine de transfer olacak mıyım? 

Evet. Yetkili bir bakıcı iseniz ama bakımınızda şu anda bir çocuk yoksa, yine de transfer olabilirsiniz. 
Gelecekte koruyucu bakım yapmak istediğinizi Community Services’e bildirin. Bakıma yeni girecek 
çocuklar, hükümet dışı acentelerdeki koruyucu bakıcıların yanına yerleştirilecektir.
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Sorularınız

S

S

S
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Birden fazla acenteden yetki alabilir miyim? 

Çoğu bakıcılar sadece bir acente tarafından yetkilendirilecektir, ancak, birden fazla acenteden yetki alınan 
kimi istisnai durumlar vardır. Örneğin:

  Birlikte olduğunuz acenteden başka bir acentedeki bir çocuğa mola bakımı sunuyorsanız, her iki 
acente tarafından yetkilendirilmeniz gerekebilir.

  (bir Aborijin acentesindeki) bir Aborijin çocuğun Aborijin olmayan bakıcısı iseniz ama koruyucu 
bakıcılık yapmayı planlıyorsanız, koşullara bağlı olarak, Aborijin olmayan bir acenteden de yetki 
almanız gerekebilir. Bunu acente ile görüşün.

Bende yasal bakımda ve destekli bakımda olan çocuklar var, transfer olacak mıyız? 

Evet, yanınıza yasal bakımla yerleştirilen çocuklar sizinle birlikte bir acenteye transfer olacaktır, ama, 
destekli bakımda olan çocuklar için bir destekli bakım ödeneği almayı sürdüreceksiniz. Bu ödenek her yıl 
Community Services tarafından gözden geçirilmeye devam edecektir.

Vaka görevlisi evimizi ne sıklıkta ziyaret eder? 

Çoğu acenteler çocuğu ve bakıcıyı her 4-6 haftada bir, bazen daha sık, ziyaret eder. Programınıza uyan bir 
zaman ayarlamak için sizinle konuşacaklardır. Bazen bu ziyaret evinize yapılır, bazen bir kafede veya parkta 
olur; bu, acente ile size bağlıdır. Güvencelikli bir acente olmanın bir koşulu olarak, vaka görevlisinin çocuğu 
düzenli şekilde görme zorunluluğu vardır.

Acenteniz, sizi ne sıklıkta ziyaret edeceği ve istekleriniz hakkında sizinle nasıl çalışacağı konusunda sizinle 
görüşecektir. Çocuk ve bakıcı, örneğin zorlu bir davranışı denetlemek için fazladan desteğe ihtiyaç 
duyduğunda, vaka görevlisi ziyaretleri veya temasları (örn. aramaları) artırabilir.

Bir kez oraya geçtiğimde değiştirmek istersem ne olacak? 

Herhangi bir konuyu veya şikayeti yeni vaka görevlisi ve acente ile birlikte çözmeye çalışmak bakıcılar 
için önemlidir. Tüm OOHC sonuçta hükümet dışı kesim tarafından sağlanacağı için bakıcılar yeniden 
Community Services’a transfer olamayacaklardır.

Her acentenin, sorunları çözümlemek, görüş almak ve şikayetleri ele almak için belirgin bir süreci vardır. 
Şikayetleri ele alma sürecinin ne olduğunu acenteye sorabilirsiniz.

Community Services, mümkün olduğunca acente ile birlikte çalışmayı bakıcılara kesinlikle tavsiye eder. 
Bakıcılar ayrıca kendi bakıcı destek gruplarından, Connecting Carers NSW veya AbSec Statewide Carer 
Support Services’dan savunmanlık ve destek isteyebilir.

NSW Ombudsman (Kamu Denetçisi), kendisiyle ilişkiye geçmeden önce sorunlarınızı genellikle acente ile 
çözmeye çalışmanızı bekler. Şikayetinizi acente ile konuşarak çözemezseniz, acentenin başındaki kişiye 
yazmalı ve mektubunuzun bir kopyasını saklamalısınız.

NSW Ombudsman, acentenin çoğu konuya altı hafta içinde yanıt vermesini bekler. Herhangi bir nedenle 
şikayetinizin bu kadar bekleyemeyeceğine inanıyorsanız, şikayetinizi görüşmek üzere 9286 1000 veya 
(Sydney anakent bölgesi dışından) 1800 451 524 numaralı telefonlardan NSW Ombudsman İnceleme 
ekibini arayabilirsiniz.

(Örneğin bakıcı yetkilendirmesi veya anababalık sorumluluğunun verilmesi gibi) bir kararın yeniden 
gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorsanız, Administrative Decisions Tribunal ile 9377 5711 numaralı 
telefondan ilişkiye geçebilirsiniz.

Ödeneğim değişecek mi? 

Çoğu acenteler, bakıcıların şu anda aldığına benzer veya aynısı olan ödenekleri önerir. Çoğu bakıcılar 
için bu tutarın değişmesi ihtimali yoktur. Ancak, acenteler tarafından önerilen ödenekleri görüşmek 
önemlidir. Örneğin genel koruyucu bakım, yoğun koruyucu bakım gibi, ihtiyaç duyulan bakımın türünün 
kararlaştırılması için çocuğun gereksinimleri, geçişin bir parçası olarak (Child Assessment Toll veya CAT 
değerlendirmesi kullanılarak) değerlendirilecektir. Kimi bakıcılar için bu, değişiklikle sonuçlanabilir.
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Child Assessment Tool (CAT) nedir? 

Child Assessment Tool (CAT), bakımdaki bir çocuk veya genç için önerilen “bakım düzeyini” belirleyen 
bir değerlendirmedir. Bakım düzeyi, çocuğun veya gencin ihtiyaç duyacağı desteğin düzeyinin 
ve türünün tanımlanmasına yardımcı olur. Değerlendirme, siz hükümet dışı bir acenteye transfer 
olmadan önce Community Services vaka görevlileri tarafından yapılır.

Benim bakıcı destek grubu çoğunlukla Community Services bakıcılarıdır - ne olacak? 

Yeni bir acenteye geçmek grubunuzun toplantılarını durdurmaz. Bakıcılar için farklı acentelerden 
birçok destek grubu vardır. Bir bakıcı grubuna ait olmak gerçekten fark yaratır; o nedenle, yakınınızda 
bir tane olup olmadığını öğrenin. Yeni acentenize, bakıcılara ne gibi destek sunduklarını sorun. 
Yerel grupları öğrenmek için 1300 794 653’ten Connecting Carers NSW’i veya 1800 888 698’den 
Aboriginal Statewide Carer Support Services’i arayın.

Mevcut durumda birkaç engellilik desteğimiz vardır - değişecek olan nedir? 

Çocuğun ihtiyaçları herkes için öncelik taşır. Sizdeki çocuk için mevcut destek değişmemelidir ve 
engellilik ve erken müdahale servisleri ile olan düzenlemeler, özellikle bunlar çocuğun vaka planında 
ve sağlık planında iseler, değişmemelidir. Acentenin, sunmak için diğer destekleri de olabilir.

Yeni acentem ve vaka görevlim, bakımımdaki çocuğun kültürel ve dini ihtiyaçlarının 
desteklenmesinde yardımcı olacak mı?

Tüm acenteler bakımdaki CALD (Kültürel ve Dilsel Açıdan Farklı) çocukların ve gençlerin kültürel, dilsel 
ve dini ihtiyaçlarını ele alır. Acenteler, çocukların ve gençlerin, ilişkilerin, kişisel geçmişin, kültürün 
ve dilin keşfedilmesini içeren olumlu bir kimlik duygusu geliştirmelerinde yardımcı olacak bilgi ve 
deneyime erişmelerini sağlamalıdır. Kültürel destek planlaması, CALD çocuklarına ve gençlerine bir 
aidiyet ve esenlik duygusunu korumalarında yardımcı olmakla ilgilidir - böylece daha geniş aileye, 
kültüre ve topluma bağlı kalmalarında yardımcı olur. Acenteler size ve bakımınızdaki çocuklara ve 
gençlere, kendi kültürleriyle bağlarını korumaları için destek sağlamak üzere çevirmenler ve planlanmış 
etkinlikler dahil uzman kültür ve dil servislerine erişmede yardımcı olabilir.

S

S

S
S

“Community Services ile UnitingCare Burnside 
arasında, bilgi paylaşma anlamında gerçekten iyi bir 
ilişki vardı. Şimdi UnitingCare Burnside’dayız, vaka 

görevlimiz her hafta gelmektedir ve tüm çocuklar onu 
seviyor. Bizim için ve çocuklar için birçok etkinlik ve 

destek vardır - yeni acentemiz bize oldukça fazla zaman 
ayırmaktadır.” 

Dorothy ve David, beş kardeşin bakıcıları

Bir vaka planım yoksa ne olacak?

Community Services ile ilişkiye geçin ve yerleştirmenin koşullarını görüşün. 
Vaka planının olmadığı kimi durumlarda, vaka yönetiminin transferinden önce bir vaka planı 
gerekmeyebilir. Yeni acente, yeni bir vaka planı geliştirmeniz için sizinle birlikte çalışacaktır.
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Çocuk bakımı: Vaka yönetimi transferi sırasında çocuk bakımı ücretlerinin şu anda nasıl ödendiği ve 
yeni acente ile gelecekte ne gibi ödeme düzenlemelerine ihtiyaç duyulacağı konusunda konuşun. 
Bakımınızda şu anda kreşe veya anaokuluna giden bir çocuk varsa, işlemleri görüşmeniz önemlidir.

Okul: Hükümet dışı acentelerdeki bakıcılardan, aynı Community Services’deki bakıcılar gibi, kendilerine 
ödenen ödeneklerden genel eğitim giderlerini karşılamaları beklenir. Giderler üniformaları, yazı 
malzemelerini, gezileri ve okul kamplarını, okul ücretlerini, kitapların kiralanmasını içerebilir.

Genel giderlere ek olarak diğer eğitim giderleri, örneğin özel öğretmen giderleri, vaka planının bir parçası 
ise, hükümet dışı acente tarafından ödenebilir.

Genel bir kural olarak, ev dışındaki bakımda bulunan çocuklar ve gençler kendi yerel hükümet okullarına 
gideceklerdir. Özel okulların ödemeleri sadece çok istisnai koşullarda onaylanır. Bu, çocuğun koşullarının 
dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesini gerektirir ve vaka planında, çocuğun veya gencin ihtiyaçlarının 
karşılanmasının en iyi yolu olarak açıkça tanımlanmalıdır.

Community Services bir çocuğu özel bir okula yerleştirmişse, Community Services eğitim ücretlerini vaka 
planı/incelemesi doğrultusunda karşılamayı sürdürecektir.

Teenage Education Payment TEP (13-19 Yaşları Arasındakiler için Eğitim Ödemesi): Teenage 
education payment’ın amacı, ev dışı bakımdaki 16 ve 17 yaşları arasındaki gençlerin eğitim ve öğretim 
sonuçlarını geliştirmektir. Ödeme, bakımlarındaki gençleri okulda veya eğitimde tutmak için hükümet 
dışı acentelere ve Community Services bakıcılarına yardımcı olmak içindir.

Bakıcılar ve vaka yöneticileri, eğitim ihtiyaçları hakkında kararlar verirken gençlerle birlikte çalışmaya ve 
onlara danışmaya teşvik edilir.

Bakıcıların TEP ile satın alabilecekleri destek türleri sürücülük derslerini, okul tatili programlarını veya 
müzik derslerini içerir. Bakımınızdaki genç için TEP almaya hakkınız olup olmadığını vaka görevlisi ile 
konuşun.

Bakımdan çıkmak: Community Services’de olduğu gibi hükümet dışı acenteler de, bir ‘bakımdan 
çıkma’ planı geliştirmek için sizinle ve bakımınızdaki gençle birlikte çalışacaktır. Bunun çocuk 15 yaş 
dolaylarındayken olması gerekir. Bakımdan çıkmak, gencin 18 yaşına basmış olduğu ve bakım kararının 
sona erdiği anlamına gelir, ille de bakıcının evinden çıkması gerektiği anlamına gelmezse de, bu aynı 
zamanda gerçekleşebilir.

Çocukları ve gençleri bakımdan çıkmaya hazırlamak hakkında daha fazla bilgi için Leading the Way (Yol 
Göstermek) kılavuzuna bakın.
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Çocuk bakımı ve okul

http://www.community.nsw.gov.au/docswr/_assets/main/documents/leavingcare_carers_guide.pdf
http://www.community.nsw.gov.au/docswr/_assets/main/documents/leavingcare_carers_guide.pdf


Anababalık sorumluluğu ile vaka yönetimi arasında bir fark var 
mı?

Anababalık sorumluluğu, bir çocuk veya genç için, anababaların yasa gereği çocukları ile ilgili olarak 
sahip oldukları tüm sorumlulukları içerir. Bir çocuğun veya gencin sağlığı, refahı ve esenliği hakkındaki 
tüm kararları içerir. Yasal OOHC’deki çocukların ve gençlerin anababalık sorumluluğu (veya paylaşılan 
anababalık sorumluluğu) Minister for Family and Community Services’dedir.

Bakımdaki çocuklar hakkında daima Community Services tarafından verilmesi gereken kararlar 
arasında, evlilik onayı, NSW’in dışında yaşamak üzere taşınmak, pasaport başvurusu yapmak, yaşam 
sonu tıbbi tedavi onayı, kürtaj içeren tıbbi tedavi onayı, bir çocuğu veya genci kısırlaştırmak veya olası 
ölümcül hastalıkları kapsayan tıbbi tedaviler gibi, bazı kararlar vardır. 

Vaka yönetimi değerlendirmeyi, vaka planlamasını, uygulamayı, gözlemlemeyi, incelemeyi ve dosyanın 
kapatılmasını içerir. Siz ve bakımınızdaki çocuklar ve gençler bir acenteye transfer olduğunuzda, 
acente vaka yönetimini sağlayacaktır. Bu, yeni acentenizin vaka görevlisinin, bakımınızdaki çocuklar 
için vaka incelemelerini ve servislere havaleleri tamamlayacağı anlamını taşır.

Acente vaka görevlisi, Community Services’ın vermesi istenen kararları düzenleyecek ve koordine 
edecektir. Bir karardan acentenizin mi yoksa Community Services’in mi sorumlu olduğundan emin 
değilseniz, acentenizin vaka görevlisi ile ilişkiye geçin. 

Çocuk Mahkemesi’nin geçici kararları varsa vaka yönetimine ne 
olur?

Çocuk Mahkemesi nihai kararı vermeden önce ‘geçici kararlar’ verebilir. Vaka yönetimi, çocuk geçici 
kararlar kapsamında iken çoğu çocuğu ve genci yine de bir hükümet dışı acenteye transfer edebilir. 
Community Services, geçici kararlar sırasında tüm çocuk koruma vaka yönetimi kararlarından 
sorumludur.

Başka türlü bir anlaşmaya varılmamışsa, acenteler, çocuğun veya gencin günlük bakımıyla doğrudan 
ilişkili her şey için vaka yönetiminin sorumluluğunu üstlenecektir. Community Services ve acente, 
çocuk ve geleceğine ilişkin ortak kararlar vermek üzere birlikte çalışacaktır.

 

14   Yeni bir acenteye geçme kılavuzu

Yasal bilgiler,  
mahkeme ve pasaportlar
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Çocuklar ve gençlerle birlikte seyahat etmek ve pasaportlar 
konusu ne olacak?

Bir çocuğu veya genci yurt dışına veya başka bir eyalete götürmek için Community 
Services’den onay ve izin almanız gerekir. Acenteniz, kağıt işlerini ve pasaport ve seyahat 

için onayı düzenlemek üzere Community Services’le çalışacaktır. Bakıcıların doğrudan 
Community Services ile ilişkiye geçmesi gerekmez; bunu sizin için acente yapacaktır.

Çocuk Mahkemeleri işlemleri 

Bakımınızdaki çocuklar ve gençler hakkında Community Services’in ve acentenizin Çocuk Mahkemesi 
ile iletişime geçmesi gereken zamanlar olabilir.

Acentenizin veya Community Services’in vaka görevlisinin, siz ve bakımınızdaki çocuk veya genç ile 
konuşmak üzere bir ev ziyareti yapması gerekebilir. Bu ev ziyareti sırasında toplanan bilgiler Community 
Services’e verilecek ve Çocuk Mahkemesi’ne sağlanacaktır.

Community Services ve/veya acenteniz tarafından Çocuk Mahkemesi için bir rapor hazırlanması iki 
durumda gerekir. Bu durumlar, şunlardır:

  Mahkeme tarafından verilen denetim kararlarının gözden geçirilmesi (section 76 report - 76’ıncı 
madde raporu)

  Bakım ve çocuk veya gencin korunması için düzenlemelerin uygunluğunun gözden geçirilmesi 
(section 82 raporu - 82’inci madde raporu)

Çoğu durumda, yeni acentenizin vaka görevlisi, gerekli olan raporları veya bilgileri derlemek için sizinle 
çalışacaktır. Community Services’in kimi durumlarda sizinle veya bakımınızdaki çocuk veya gençle 
konuşması gerekebilir.

Section 90 application (90’ıncı madde başvurusu)

Section 90 application, Çocuk Mahkemesi’nden, daha önce verilmiş bir kararı değiştirmesini veya iptal 
etmesini isteyen bir başvurudur. Kararlar, bakım kararının verildiği veya en son değiştirildiği tarihten bu 
yana koşullarda önemli bir değişiklik olması durumunda sadece Mahkeme tarafından değiştirilebilir veya 
iptal edilebilir. Bir Mahkemeden bir bakım kararını değiştirmesini veya iptal etmesini, Community Services 
veya bir anne veya baba dahil sadece sınırlı sayıda kişi isteyebilir. Community Services böyle bir başvuruda 
bulunmadan önce acentenize danışacaktır. Acente ve Community Services, bu süreçle ilgili olarak sizinle ve 
çocuk veya gençle de konuşacaktır.

İpucu:
İşlemler uzun zaman 
alacağından, pasaport 

onayı istemek için 
erken davranın.

Vaka planı nedir? 

Bir vaka planı, bakımdaki çocuk veya genç için ve 
ihtiyaçlarını ve yerleşimlerini desteklemek üzere yapılan 
planları belgeler. Vaka planı, yapılacak şeyleri ve kimin 
sorumlu olduğunu belirtir. Eğitim, sağlık, esenlik, temas 
düzenlemeleri ve ihtiyaç duyulan özel destekleri içerir. 
Vaka planı her yıl gözden geçirilir ama herhangi bir 
zamanda değiştirilebilir (veya ekleme yapılabilir). Bir 
vaka planı geliştirmek üzere vaka görevlisi, bakıcı, çocuk 
ve çocuğun hayatındaki diğer önemli kişiler arasında bir 
toplantı yapılır.

Bakım planı nedir?

Bir bakım planı (78’inci madde), acenteyle çalışacak olan 
Community Services tarafından Çocuk Mahkemesi’ne 
sağlanır. Mahkeme, bir bakım planını göz önüne almadan 
önce anababalık sorumluluğunu veya anababalık 
sorumluluğunun öğelerini tahsis eden bir nihai kararı 
veremez. Bakım planı, Community Services’ın istediği, 
örneğin anababaya geri verme veya çocuk 18 yaşına 
geldiğinde süresi dolan uzun süreli kararlar gibi kararlarla 
tutarlı olur. Bakım planı anababalık sorumluluğunun 
tahsisini, önerilen yerleştirmeyi, yerleştirmenin çocuğun 
ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını, temas düzenlemelerini 
ve atanmış acenteyi belirtir. Bakım planları (yaşa bağlı 
olarak) çocuk veya gence, çocuğun hayatındaki anahtar 
kişilere ve ilgili profesyonellere danışılarak geliştirilir. 
Bakım planı, mahkeme için hazırlanan bir belgedir.
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Çocuk Gözeticisi, NSW’de yasal akraba/yakın veya koruyucu bakımı sağlamak 
üzere yetkilendirilmiş veya yetki için başvurmuş kişilerin kayıtlı olacağı merkezî bir 
Bakıcı Sicili’ni geliştirmektedir.

Bakıcı Sicili’nin amacı, bakıcıların uygun şekilde yetkilendirilmesini destekleyerek, yasal akraba/hısım 
veya koruyucu bakımı altındaki çocukların ve gençlerin güvenliğini, refahını ve esenliğini ilerletmektir.

Önerilen Sicil ev dışındaki bakım acentelerinin bakıcıların yetkilendirilmesine ve yetki için başvurulara 
ilişkin sınırlı ölçüde temel bilgileri kaydetmesini ve bunlara erişebilmelerini olanaklı kılacaktır. Sicil 
ayrıca, bir bakıcının birden fazla acente ile yetkilendirilmiş olduğu durumları da gösterecektir.

Sicil, Children’s Guardian (Çocuk Gözeticisi) tarafından yönetilecek ve sıkı gizlilik denetimlerine ve sınırlı 
erişime tabi olacaktır. Bakıcılar Sicili’nin 2013’ün sonuna doğru iş görmeye başlaması beklenmektedir. 
Daha fazla bilgi için www.kidsguardian.nsw.gov.au sitesini ziyaret edin.

Carers Register (Bakıcılar Sicili)

Terimler 
Acente - koruyucu bakım hizmetleri sunan hükümet dışı bir acente demektir.

AbSec - Aborijin Çocuk ve Aile Eyalet Sekreterliği. Aborijin çocukların bakıcılarına destek sağlar.

ACWA - Çocukların Refahı Acenteleri Derneği. OOHC hükümet dışı acenteleri temsil eden kuruluş.

NSW Çocukların Koruyucucu - OOHC’deki çocukların ve gençlerin çıkarlarını ilerleten bağımsız 
yasal daire. 

NSW Ombudsman - kuruluşları icraatlarından sorumlu tutmak üzere kurulan bağımsız gözetim 
dairesi

Connecting Carers - tüm bakıcılar için destek ve bilgi

CSC - Toplum Hizmet Merkezi (‘DoCS ofisi)

CS - Community Services, aynı zamanda FaCS veya DoCS

NGO - OOHC hizmetleri sunan hükümet dışı kuruluş veya ‘acente’

OOHC - ev dışı bakım

PR - anababalık sorumluluğu

Act - 1998 NSW Çocuklar ve Gençler (Bakım ve Koruma) Yasası
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Geçiş hakkında daha fazla bilgi

Daha fazla destek, tavsiye ve 
savunmanlık için şurayı ziyaret edin:

AbSec 
www.absec.org.au  
1800 888 698

Carers NSW 
www.carersnsw.asn.au 
1800 242 636 (Sabah 9 - öğleden 
sonra 5 arası)  
1800 052 222 (acil mola için) 

Connecting Carers NSW 
www.connectingcarersnsw.com.au  
1300 794 653

CREATE Foundation 
www.create.org.au/nsw 
9267 0977

Foster Care Association 
www.fcansw.org.au  
4987 1847

Grandparents as Parents Again 
www.gapa.org.au   
6582 2237 (Beverley) or  
6582 1869 (Paul)

Grandparents Raising 
Grandchildren NSW  
www.raisinggrandchildren.com.au    
9286 3860 Veya 1800 449 102  
(taşradan arayanlar için)

Mirabel Foundation 
www.mirabelfoundation.org.au  
(03) 9527 9422 

  Yeni bir acenteye geçme ve bölgenizde hangi acente veya acentelerde boş yer 
olduğu konusunda vaka görevlinizle konuşun.

  ‘Bilgi verilmesi için onay’ formunu imzalamayı unutmayın - bunu Community 
Services’den isteyin.

  Bölgenizdeki Carer Transfer Assistance Line’ı (Bakıcı Transferi Yardım Hattı) arayın:

 Metro Central: 8303 6376
 Metro South West: 8713 7982
 Metro West: 9354 1607
 Hunter and Central Coast: 4985 1558
 Southern: 4222 8467
 Northern (includes New England): 6686 1990
 Western: 6937 9456 
  (Hangi bölgede olduğunuzu öğrenmek için 18’inci sayfadaki haritaya bakın)

  Bölgenizdeki bir bakıcı bilgilendirme etkinliğine veya ‘fuarına’ 
gidin - oturum ayrıntıları Connecting Cares’in (Bakıcı Bağları)  
(www.connectingcarersnsw.com.au) adresindeki internet sitesindedir veya  
1300 794 653’ü arayın.

  Acenteler hakkında bilgiyi şu siteden alın: www.fosteringnsw.com.au - hangi 
acenteye transfer olabileceğinizin nerede oturduğunuza bağlı olduğunu unutmayın.

  Güncellemeleri Fostering Our Future haber bülteninde okuyun ve geçiş yapan diğer 
bakıcılarla konuşun.

  www.tponsw.com.au sitesini ziyaret edin ve bakıcılar bölümüne girin.

http://www.absec.org.au/
http://www.connectingcarersnsw.com.au/
http://www.fcansw.org.au/
http://www.gapa.org.au
http://www.raisinggrandchildren.com.au
http://www.mirabelfoundation.org.au
http://www.connectingcarersnsw.com.au


Bu bölüm, transfer olabileceğiniz yerel bir hükümet dışı ev dışında bakım acentesi 
bulmanıza yardım içindir. Koruyucu bakıcılık bir dizi güvencelikli acente 
tarafından sağlanır - bazıları sadece belirli alanlarda çalışır, bazıları da NSW’in 
birkaç bölgesindedir.

Bölgenizde transferleri kabul edecek acenteleri bulmak için haritayı ve listeyi kullanın. Bakıcıların 
transferini kabul etmek için tüm acentelerin boş yerleri yoktur - şu anda hangilerinde boş yer olduğu 
hakkında Community Services ile konuşun. Transfer için henüz hazır olmayan acenteler (*) işareti ile 
işaretlenmiştir.

NSW’deki tüm ev dışında bakım acentelerinin tüm listesi www.fosteringnsw.com.au sitesinde 
mevcuttur. Bu site ayrıca yeni bakıcılar alabilecek olan ancak Community Services bakıcılarının 
transferini kabul etmek için henüz fon sağlanmamış olan acenteleri de gösterir.
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Bir acente bulmak

 Metro West Region

 Metro Central Region

 Metro South West Region

Western Region

Northern Region

Southern 
Region

Hunter & 
Central Coast 

Region
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Community Services bölgelerine göre dağılmış acenteler

Aborijin olmayan acenteler

Hunter/Central Coast
NON-ABORiGiNAl 
Barnardos Australia
Catholic Care Hunter-Manning
Centacare Broken Bay
Challenge Children’s Services
Life Without Barriers
Samaritans
Settlement Services International (SSI)*
The Salvation Army – Young Hope
Wesley Dalmar

ABORiGiNAl
Hunter Aboriginal Children’s Services*
KARI Aboriginal Resources 
Wandiyali 

Metro Central 
NON-ABORiGiNAl
Anglicare Sydney
Benevolent Society
CatholicCare Sydney
Key Assets* 
The Salvation Army Young Hope*
Settlement Services International (SSI)*
Wesley Dalmar

ABORiGiNAl
KARI Aboriginal Resources*

Metro South West
NON-ABORiGiNAl
Anglicare Sydney
Barnardos Australia
Benevolent Society
CatholicCare Sydney*
CatholicCare Wollongong
Challenge Children’s Services *
Creating Links*

Life Without Barriers*
Lifestyle Solutions
Marist Youth Care*
Settlement Services International (SSI)*
St Saviours
UnitingCare Burnside
Wesley Dalmar

ABORiGiNAl
KARI Aboriginal Resources

Metro West
NON-ABORiGiNAl
Anglicare Sydney
Barnardos Australia
Benevolent Society*
Challenge Children’s Services
Lifestyle Solutions
Life Without Barriers 
Mackillop Family Services
Marist Youth Care*
St Saviours
UnitingCare Burnside
Wesley Dalmar

ABORiGiNAl
KARI Aboriginal Resources*
Aboriginal Medical Service Western Sydney*

Northern
NON-ABORiGiNAl
Challenge Children’s Services
Foundations Care
Life Without Barriers
St Joseph’s Cowper 
UnitingCare Burnside
Wesley Dalmar
Youth Care UPA

ABORiGiNAl
Abcare* 
Burrun Dalai Aboriginal Corporation

Ngunya Jarjum Aboriginal Corporation
Great Lakes Manning Aboriginal Children’s 
Services (GLMACS) – Biripi Aboriginal Corporation 

Medical Service

Southern
NON-ABORiGiNAl
Anglicare NSW South, NSW West and ACT
Barnardos Australia
Care South
CatholicCare Wollongong
House With No Steps* 
Life Without Barriers
Mackillop Family Services
Marymead
William Campbell Foundation

ABORiGiNAl
South Coast Medical Service Aboriginal 
Corporation OOHC
South Coast Medical Service Aboriginal 
Corporation OOHC (in partnership with Mackillop)
Illawarra Aboriginal Corporation – Myimbarr*

Western
NON-ABORiGiNAl
Anglicare NSW South, NSW West and ACT 
Barnardos
Care South
Care West*
Challenge Children’s Services
Life Without Barriers
Lifestyle Solutions
Marymead
Samaritans
UnitingCare Burnside
Veritas House*

ABORiGiNAl
Miyagan Aboriginal Development Association 

(in partnership with Anglicare) 
Miyan Munga (in partnership with Barnardos)
Ngurambang (in partnership with UnitingCare 

Burnside) *
RivMed (in partnership with Anglicare) *

Anglicare NSW South,  
NSW West and ACT 
Regional area: Southern NSW: Southern 
Tablelands, South Coast and Snowys regions.
Western NSW: Central West, Riverina and  
Murray regions. 
Bakım türleri: Uzun süreli, orta süreli, kısa süreli, 
acil, mola ve evde hizmetler.
Web: www.anglicare.com.au 
Phone: 1800 367 837 OR Goulburn (02) 4823 4039; 
Wagga Wagga (02) 6937 1555; Orange  
(02) 6360 4596; Moruya (02) 4474 7944;  
Bega (02) 6492 0033 
Email: All_cart@anglicare.com.au 

Anglicare Sydney 
Regional area: Metro Central, Metro West and 
Metro South West.
Bakım türleri: Acil, mola, kısa süreli, orta süreli 
ve uzun süreli ve (uzun süreli bakımdan) evlat 
edinme. Bir miktar yoğun bakım.
Web: www.anglicare.org.au
Phone: (02) 9890 6800
Email: telopea1@anglicare.org.au

Barnardos Australia 
Regional area: Metro West and the Blue 
Mountains, Metro South West, Hunter/Central 
Coast, Southern NSW (Illawarra region) and 
Central Western NSW. 
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, uzun süreli, evlat 
edinme, gençler için koruyucu bakım, yoğun 
koruyucu bakım.
Web: www.barnardos.org.au
Phone: 1800 663 441
Email: through website online form

Benevolent Society 
Regional area: Metro Central, Metro West 
including the Blue Mountains and Metro  
South West.
Bakım türleri: Uzun süreli, kısa süreli,  
mola ve acil
Web: www.fosterachild.org.au 
Phone: Hurstville (02) 9504 6694;  
Macquarie Park (02) 9900 1700; Liverpool  
(02) 8778 0600; Penrith (02) 4720 1000
Email: fostering@bensoc.org.au

CareSouth
Regional area: Southern NSW: Wollongong, 
Nowra, Ulladulla, Goulburn, Queanbeyan and 
surrounding areas, Western NSW: Griffith and 
Deniliquin.
Bakım türleri: Acil, mola, kısa süreli, orta süreli ve 
uzun süreli. 
Web: www.caresouth.org.au
Phone: 1300 554 260
Email: info@caresouth.org.au

Care West 
Regional area: Western NSW – Bathurst area.
Bakım türleri: Acil, mola, kısa süreli, uzun süreli 
ve evde hizmetler.
Web: www.cw.org.au
Phone: 1300 227 393
Email: admin@cw.org.au

CatholicCare Hunter-Manning 
Regional area: Hunter region. 
Bakım türleri: Acil, mola, kısa süreli bakım ve 
uzun süreli bakım, evlat edinme öncesi (bebekler 
için evlat edinme öncesi bakım dahil), kardeş 
grupları.
Web: www.fostercare.catholiccare.org.au
Phone: (02) 4923 0600 
Email: becomeafostercarer@catholiccare.org.au
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CatholicCare Sydney 
Regional area: Sydney Metropolitan area including 
Inner West and Eastern Suburbs, Northern 
Sydney, CBD, South West and Shire area.
Bakım türleri: Mola, acil, kısa süreli, uzun süreli 
(evlat edinme amacıyla) ve evlat edinme. Orta 
dereceli engelliği olan çocuklar ve gençlerden 
şiddetli engelliği olanlara kadar (“Melanie’nin 
Programı”) sürekli uzman bakımı.
Web: www.fosterkids.com.au
Phone: (02) 8709 9333 
Email: fosterkids@catholiccare.org 

CatholicCare Wollongong 
Regional area: Southern NSW: Illawarra, 
Shoalhaven and Macarthur areas; Metro South 
West: Southern Highlands areas.
Bakım türleri: Acil, mola, kısa süreli ve uzun 
süreli.
Web: www.catholiccare.woll.catholic.org.au
Phone: (02) 4227 1122 
Email: enquiries@catholiccare.woll.catholic.org.au

Centacare Broken Bay
Regional area: Central Coast area.
Bakım türleri: Mola, kısa süreli, uzun süreli ve 
yoğun.
Web: www.centacarebrokenbay.org.au
Phone: (02) 4340 1030 
Email: Jean.murray@dbb.org.au

Challenge Children’s Services 
Regional area: Northern NSW, Western NSW – 
Dubbo area, Hunter/Central Coast region, Metro 
West, Metro South West.
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, uzun süreli, mola 
ve yoğun koruyucu bakım. Evde bakım.
Web: www.challchildren.org.au
Phone: (02) 4933 3855
Email: via online form on website.

Creating Links 
Regional area: Metro South West – Bankstown, 
Fairfield, Liverpool and Campbelltown areas.
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, uzun süreli ve 
mola.
Web: www.creatinglinks.org.au
Phone: (02) 8713 7700
Email: lstatz@creatinglinks.org.au

Foundations Care
Regional area: Far Northern NSW Coast – Tweed 
Heads, Ballina, Lismore and Clarence Valley 
regions. New England – Armidale, Glen Innes, 
Inverell, Moree, Narrabri and Tamworth regions.
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, uzun süreli, mola, 
evlatlık edinme öncesi bakım ve yoğun koruyucu 
bakım.
Web: www.foundcarekids.org.au
Phone: 1300 395 005
Email: enquiries@foundcare.org.au

House With No Steps 
Regional area: Southern NSW – Illawarra region.
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, uzun süreli ve 
mola.
Web: www.hwns.com.au
Phone: (02) 9451 1511

Key Assets Fostering 
Regional area: Metro Central and Metro West.
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, uzun süreli ve 
mola.
Web: www.keyassets.com.au
Phone: 1300 646 568
Email: info@keyassetsnsw.com.au

Lifestyle Solutions
Regional area: Metro South West – 
Campbelltown and Ingleburn areas, Metro West 
– Lithgow, Blue Mountains, Penrith and Windsor 
areas, Western NSW – Parkes, Condobolin, Forbes 
areas and parts of the Lachlan and Bland LGA.
Bakım türleri: Kısa süreli, uzun süreli, mola ve 
yoğun. Evde bakım.
Web: www.lifestylesolutions.org.au
Phone: (02) 8801 3200
Email: FosterCare@lifestylesolutions.org.au

Life Without Barriers
Regional area: Metro West, Metro South West, 
Hunter/Central Coast, Southern NSW, Northern 
NSW and Western NSW – Dubbo and Orange.
Bakım türleri: Acil, mola, kısa süreli, orta süreli, 
uzun süreli bakım ve mola. Evde bakım.
Web: www.lwb.org.au
Phone: Rockdale (02) 9508 4000; Seven Hills 
(02) 8814 2000; Alstonville (02) 6625 8600; Coffs 
Harbour (02) 6690 3500; Dubbo (02) 6809 9500; 
Gosford (02) 4343 8800; Maitland (02) 4035 8100; 
Orange (02) 6394 9700; Tamworth (02) 6767 3300; 
Taree (02) 6539 2100; Wollongong (02) 4260 2200; 
Newcastle (02) 4033 4700
Email: nswcarer@lwb.org.au

MacKillop Family Services
Regional area: Southern NSW – Wollongong, 
Nowra, Ulladulla, Batemans Bay, Bega and Cooma 
areas; Metro West – Parramatta, Blacktown, 
Mount Druitt, St Marys, Penrith, Hawkesbury, 
Katoomba, Lithgow areas.
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, uzun süreli ve 
mola. South Coast Medical Service Aboriginal 
Corporation ile ortaklık yoluyla Uzak Güney 
Sahili’nde Aborijin çocukların ve gençlerinin 
bakımı.
Web: www.mackillop.org.au
Phone: 1300 791 677
Email: nsw@mackillop.org.au

Marist Youth Care 
Regional area: Metro West – Auburn, Blacktown, 
Parramatta, Mt Druitt, St Marys, Penrith, 
Hawkesbury and Katoomba areas, Metro South 
West – Liverpool area.
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, uzun süreli ve 
mola. Yoğun ve evde bakım.
Web: www.maristyc.com.au
Phone: (02) 9672 9288 / 0427 288 195
Email: referrals@maristyc.com.au

Marymead
Regional area: Southern NSW – Goulburn, Yass, 
Cooma, Queanbeyan, Southern Highlands areas; 
Western NSW – Cootamundra.
Bakım türleri: Kısa süreli, uzun süreli, mola ve 
yoğun.
Web: www.marymead.org.au
Phone: (02) 6162 5800
Email: nswfcinfo@marymead.org.au

St Joseph’s Cowper
Regional area: Northern NSW –  
Clarence Valley region.
Bakım türleri: Acil, mola, kısa/orta süreli, uzun 
süreli ve yoğun bakım. Evde bakım.
Web: www.sjc.org.au
Phone: (02) 6642 3022
Email: naomib@sjc.org.au or steviek@sjc.org.au

St Saviours
Regional area: Metro South West and Metro West.
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, orta süreli, uzun 
süreli ve yoğun. Evde bakım.
Web: www.stsaviours.org.au
Phone: 1800 367 837 or Liverpool (02) 9612 3900; 
Nowra (02) 4823 4039

The Salvation Army – Young Hope
Regional area: Hunter/Central Coast, Metro Central.
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, uzun süreli ve 
mola.
Web: www.salvos.org.au
Phone: (02) 9266 9796
Email: younghope@aue.salvationarmy.org

Samaritans
Regional area: Hunter/Central coast, Western 
NSW – Mudgee, Coonabarabran areas.
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, uzun süreli ve 
mola. Yoğun (Sadece Hunter/Central Coast)
Web: www.samaritans.org.au
Phone: Hunter/Central Coast and Manning –  
(02) 4014 9306; Western NSW – 0448 722 772
Email: oohc@samaritans.org.au

Settlement Services International 
(SSI)
Regional area: Metro South West, Metro Central, 
Hunter/Newcastle area.
Bakım türleri: Uzun süreli koruyucu bakım.
Web: www.ssi.org.au
Phone: 0402 771 390
Email: Tnguyen@ssi.org.au

UnitingCare Burnside
Regional area: Metro West, Metro South West, 
Northern NSW – Mid North Coast (including Taree, 
Old Bar, Kempsey, Coffs Harbour and Port Macquarie 
areas), Western NSW – Orana Far West region.
Bakım türleri: Kısa süreli, uzun süreli, mola, 
yoğun, evlat edinme ve yol göstericilik. 
Web: www.burnsidefostercare.com
Phone: Metro West and Metro South West  
(02) 9768 6955; Mid North Coast 1800 815 113; 
Orana Far West (02) 6885 5010
Email: Metro West and Metro South West 
burnsideoohc@burnside.org.au; Mid North Coast 
oohcmnc@burnside.org.au; Orana Far West 
cppfostercare@burnside.org.au

Wesley Dalmar
Regional area: Metro West, Metro Central, Metro 
South West, Hunter/Central Coast, Northern NSW. 
Bakım türleri: Uzun süreli, kısa/orta ve mola. 
Evlet edinme (uygun olduğunda). Uzman 
koruyucu bakım. Evde bakım.
Web: www.wesleymission.org.au
Phone: 1300 325 627
Email: DalmarOOHCEnquires@wesleymission.org.au 

William Campbell Foundation
Regional area: Southern NSW – Illawarra and 
Shoalhaven areas.
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, uzun süreli, mola 
ve yoğun.
Web: www.wcfoundation.org.au
Phone: 1300 130 585 / (02) 4237 5566
Email: headoffice@wcfoundation.org.au

Youth Care UPA
Regional area: Far North Coast – from Yamba 
to the Queensland border and west as far as 
Tabulam.
Bakım türleri: Mola, kısa süreli, uzun süreli ve 
yoğun bakım.
Web: www.youthcareupa.org.au
Phone: (02) 6628 1255
Email: youthcare@upanthcoast.org

Veritas House 
Regional area: Western NSW – Bathurst LGA.
Bakım türleri: Acil, mola, kısa süreli ve uzun 
süreli.
Web: www.veritashouse.org.au
Phone: (02) 6332 3882
Email: manager@veritashouse.org.au
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Aborijin acenteler

AbSec, tüzel kişilik kazanmış olan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Çocuk koruması ve 
hükümete ve hükümet dışı kesime ev dışında bakım politikası danışmanlığı sağlayan bir NSW 
üst Aborijin kuruluşu olarak tanınmıştır. AbSec’i 1800 888 698 numaralı telefondan arayarak 
Aboriginal Statewide Foster Care Support Service’e (ASFCCS) erişebilirsiniz. Bu servis, Aborijin 
çocuklarının bakıcılarına telefonda ücretsiz tavsiye ve savunmanlık sağlar ve yerel toplumlara 
Aborijin bakıcı destek grupları oluşturmada yardımcı olur.

Bu listenin mevcut olan tüm Aborijin acentelerini yansıtmayabileceğine dikkat edin. Aborijin 
acentelere ilişkin güncellenmiş bilgiler için 1800 888 698 numaralı telefondan AbSec ile ilişkiye 
geçin.

Abcare 
Regional area: Coffs Harbour and Clarence areas. 
Bakım türleri: Kısa süreli, uzun süreli, mola.
Web: www.abcare.org.au
Phone: (02) 6648 3680
Email: admin@abcare.org.au 

Aboriginal Medical Service  
Western Sydney 
Regional area: Metro West. 
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, uzun süreli, mola.
Web: www.amsws.org.au
Phone: (02) 9832 1356

GLMACS (Great Lakes Manning 
Aboriginal Children’s Services) 
– Biripi Aboriginal Corporation 
Medical Service
Regional area: Northern NSW –  
Taree/Manning area.
Bakım türleri: Kısa süreli, uzun süreli, mola.
Phone: (02) 6551 2088
Email: reception@glmacs.org.au

Burrun Dalai Aboriginal 
Corporation
Regional area: Northern NSW – Macleay Valley 
region, Nambucca Valley region and the northern 
section of the Manning Valley; Tamworth and 
Armidale regions (in 2013).
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, uzun süreli, mola.
Web: www.burrundalai.org.au
Phone: (02) 6562 1913  
Email: Admin@burrundalai.org.au

Illawarra Aboriginal Corporation – 
Myimbarr 
Regional area: Southern NSW – Illawarra region.
Bakım türleri: Acil, mola, kısa süreli, uzun süreli.
Phone: (02) 4226 3358
Email: iacfostercare@iac.org.au (not yet live) 

KARI Aboriginal Resources
Regional area: Metro South West, Metro Central, 
Metro West, Hunter/Central Coast.
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, orta süreli, uzun 
süreli, mola.
Web: www.kari.org.au
Phone: (02) 8782 0300
Email: newcarers@kari.org.au

Miyagan Aboriginal Development 
Association (in partnership with 
Anglicare) 
Regional area: Narrandera, Griffith and  
Leeton areas.
Bakım türleri: Kısa süreli, uzun süreli, mola.
Web: use Anglicare website  
www.anglicare.com.au
Phone: 1800 367 837 (Anglicare)

Miyan Munga (in partnership with 
Barnardos) 
Regional area: Western NSW – Orange and 
Cowra areas.
Bakım türleri: Acil, mola, kısa süreli, uzun süreli.
Web: use the Barnardos website  
www.barnardos.org.au
Phone: (02) 6342 4223 
Email: miyanmunga@live.com.au

Ngunya Jarjum Aboriginal Child 
and Family Network Inc.
Regional area: Far North Coast of NSW – 
Between Grafton and Tweed Heads and as far 
west as Tabulam.
Bakım türleri: Kısa süreli, uzun süreli, mola.
Web: www.ngunyajarjum.com
Phone: (02) 6626 3700 / 0400 521 488

Ngurambang (in partnership with 
Uniting Care Burnside)
Regional area: Dubbo, Narromine and 
Wellington areas.
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, uzun süreli, mola.
Phone: (02) 6885 5010 (Uniting Care Burnside)

RivMed (in partnership with 
Anglicare) 
Regional area: Wagga Wagga, Tumut and 
Cootamundra areas.
Bakım türleri: Emergency, short-term,  
long-term, respite.
Phone: (02) 6927 0400 (ask for Cecily)

South Coast Medical Service 
Aboriginal Corporation OOHC
Regional area: Southern NSW – Shoalhaven area
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, uzun süreli, mola.
Web: www.southcoastams.org.au
Phone: (02) 4428 6666

South Coast Medical Service 
Aboriginal Corporation OOHC  
(in partnership with MacKillop)
Regional area: Batemans Bay and Bega areas.
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, uzun süreli, mola.
Web: Use Mackillop website  
www.mackillop.org.au
Phone: 1300 791 677
Email: nsw@mackillop.org.au 

Wandiyali 
Regional area: Upper Hunter. 
Bakım türleri: Acil, kısa süreli, uzun süreli, mola.
Web: www.wandiyali.webs.com
Phone: (02) 4957 5900
Email: reception@wandiyali.com.au 



Turkish

Birlikte büyümek
Koruyucu bakıcılar, koruyuculuğun en iyi elçileridir... koruyuculuk yapmaya 

ilgi duyan ve bir fark yaratmak isteyen herhangi bir kişiyi tanıyorsanız, onlara 
koruyuculuk hakkında daha fazla bilgi için www.fosteringnsw.com.au sitesini 

ziyaret etmelerini söyleyin.
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Refer to the English version  
www.community.nsw.gov.au/docswr/_assets/main/lib100062/moving_to_a_new_agency_guide.pdf 
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