
Gerekeni birlikte 
yapmak 



Biz kimiz?

Çocuğunuzun güvenliğiyle ilgili endişelendiğinde 
ailenizle ilgileniyoruz. Aileniz her zaman  
bir başkası tarafından Jeugdbescherming’e  
bildirilir. Örneğin, Veilig Thuis veya mahalle 
ekibi (wijkteam) tarafından. Ya da çocuk  
hâkimi bunun olması gerektiğini söylediğinde. 

Ne zaman ilgileniyoruz?

Biz Jeugdbescherming Regio Amsterdam  
kurumuyuz (Amsterdam Bölgesi Gençlik  
Koruma Kurumu). Çocukların güvenli bir şekilde 
büyüyebilmelerini ve gelişebilmelerini istiyoruz. 
Genellikle aileler bununla kendileri ilgilenebilir, 
ancak bazen bu bir süre mümkün olmayabilir. 
Jeugdbescherming (Gençlik Koruma Kurumu) 
neye ihtiyaç duyulduğunu görmek için sizinle 
birlikte çalışacaktır. 
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Ne yapacağız?

Aileniz bize bildirildikten sonra, Jeugdbes-
cherming’den biri sizi ziyaret edecektir: aile 
idarecisi (gezinsmanager). Genellikle aile 
idarecisi yanına birini alır. Bir aile idarecisi, 
gençlik yetişkin bakımında uzman biri veya 
sizi bildirmiş olan kuruluştan biri. Birlikte 
sizin ve çocukların ne durumda olduğunuza 
ve Jeugdbescherming Regio Amsterdam’ın 
neden ailenizle ilgilendiğine bakarlar.  
Aile idarecisi bunu sizinle görüşecektir.  
Ayrica siz ve çocuğunuz (çocuklarınız) için 
önemli olan diğer insanlarla da. 

1. aşamada
sizinle birlikte bir aile planı hazırlıyoruz.  
Bu ailenizle ilgili tüm bilgileri ve hangi hedef-
ler üzerinde çalışacağımızı içeren bir plandır. 
İlk olarak çocukların güvenliği ile ilgili endi-
şeleri gidermek için şimdi neyin değişmesi 
gerektiğini sizinle görüşeceğiz. Bu konuda 
sizinle, çocuklarla ve çevrenizdeki insanlarla 
anlaşmalar yapıyoruz. Başarı elde edilmediği 
durumda ne yapacağımızı görüşeceğiz.
Sonra aile planının geri kalanı üzerinde  
çalışacağız.Siz ve çocukların bu duruma  
nasıl düştüğünü sizinle birlikte öğreneceğiz.  
Ayrıca, daha önce sizinle çalışmış olan bakım 
sağlayıcılarının bilgilerini de kullanırız. Okul 
veya sağlık kurumu gibi. Aile idarecisi sizin 
ve çocuğunuzun hikayesini dinler. Sizin ve 
çocuğunuzun gelecekte iyi durumda  

olmasını sağlamak için kendiniz veya  
çevrenizle birlikte neler yapabileceğinize  
bakıyoruz. Ve durumunuz için en uygun  
yardımın ne olduğuna birlikte bakıyoruz.  
Bu aşamada aile idarecisi her hafta görü-
şerek sizinle iletişim halindedir. Aile planı 
hazır olduğunda bir kopyasını alırsınız. Plan 
düzenli olarak güncellenmektedir. İstediğiniz 
zaman aile idarecisinden yeni bir sürüm is-
teyebilirsiniz. Aile planı hakkında daha fazla 
bilgiyi internet sitemizde bulabilirsiniz.

2. aşamada
sizinle çevrenizdeki insanlarla ve bakım 
sağlayıcılarıyla birlikte aile planını uygulaya-
cağız. Aile idareciniz sizin ve çocukların  
nasıl olduğunu izlemeye devam edecektir. 
Ve yardımın başlamasından bu yana işlerin 
daha iyi gidip gitmediği takip edecektir. Size 
ve ailenizle ilgili herkese (örneğin  
yardımcılar, okul veya akraba) düzenli  
olarak danışırız. Bu görüşmelere uygulama 
görüşmeleri (UVO’lar) diyoruz. Bir uygulama 
görüşmesinde hedeflere ulaşmak için doğru 
yolda olup olmadığımızı kontrol ediyoruz.  
Yada başka bir şeye ihtiyaç olup olmadığına 
bakarız. 
Bu aşamada aile idarecisi sizinle daha az 
temas halinde olur. En fazla bakım sağlayıcı-
larıyla temas halinde olacaksınız. Tüm hedef-
lere ulaşıldığında ve aileniz iyi bir yardımla 
devam edebildiğinde üçüncü. ve son  
aşama başlar.



Sizinle birlikte çalışıyoruz. Ayrıca ailenizle 
ilgilenen diğer kuruluşlarla da çalışıyoruz.  
Bu bir gençlik bakım sağlayıcısı olabilir,  
ancak aynı zamanda, örneğin, sizin veya  
çocuklarınızın psikoloğu veya okuldan biri de 
olabilir. Bunu ailenize mümkün olduğunca 
tüm yardımları koordine etmek için yapı-
yoruz. Birbirimize saygılı davranmamızın 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Birbirimiz-
den farklı olsak veya farklı düşünsek bile. 
Internet sitemizde size mümkün olduğunca 
rahat bir şekilde birlikte nasıl çalışabileceği-
miz hakkında daha fazla bilgi veriyoruz.

Birlikte nasıl  
çalışırız?

Sizinle çalışıyoruz
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3. aşamada 
aileniz daha iyidir ve bitirmek için birlikte  
toparlarız. Sizinle, ilgili yardımla ve  
çevrenizdeki insanlarla ailenizin gelecekte 
neye ihtiyacı olduğunu görüşürüz. Böylece 
çocuklarınızın güvenliği konusunda artık 
endişelenmezsiniz ve siz de iyiye gidersiniz. 
Gerekirse ailenize yardım etmeye devam 
edebilecek bir kişi de olacaktır. Bu aşamada 
aile idarecisi sizi tekrar ziyaret edecektir.
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Verilerinizi  
nasıl işliyoruz?

Ailenizin dosya-
sına kimler  
erişebilir?

Jeugdbescherming Regio Amsterdam’da 
tüm çalışanlar yasal bir gizlilik görevi vardır. 
İşimizi düzgün bir şekilde yürütebilmek için, 
size ve ailenize ek olarak, Jeugdbescherming 
Regio Amsterdam’ın aşağıdaki çalışanları 
dosyanıza erişebilir:

Size ve ailenize rehberlik eden  
aile idarecileri,
Jeugdbescherming Regio Amsterdam’ın 
diğer bölümleri. Örneğin, hukukçularımız, 
muhasebecileri veya işimizi düzgün  
yapıp yapmadığımıza bakan amirler.
bir şikayetiniz varsa yardımcı olabilmek 
için de yöneticiler. 
 

Dosyanızla ilgili bir sorunuz veya yorumunuz 
olabilir ya da dosyayı kendiniz incelemek 
isteyebilirsiniz. Daha sonra bunu aile  
grubu yöneticinizle görüşebilirsiniz. 

Verilerinizi nasıl ele aldığımızla ilgili tüm  
bilgileri internet sitemizde bulabilirsiniz.

Aile planınızı ve diğer verilerinizi bir dosyada 
tutarız. Bu tüm aile üyelerinin kişisel verilerini 
içerir. Ad, adres, doğum tarihi ve vatandaş 
hizmet numarası (BSN) gibi. Dosyanızda 
ayrıca şunlar da belirtiliyor:

Nasıl ve neden Gençlik Korumasına  
geldiniz?
Sizinle hangi anlaşmaları yaptığımızı.
Size sunulan herhangi bir yardım ve  
kimin dahil olduğu. 

Dosyanız en az 15 yıl boyunca saklanacaktır.
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Müşteri konseyi 
var mı?

Bizimle ilgisi olan ebeveynlerin ve gençlerin 
bizim hakkımızda ne düşündüğünü bilmenin 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden 
bir müşteri konseyi var. Bu konseyde bize 
tavsiyelerde bulunan ebeveynler ve gençler 
var. Ailelerle olan çalışmalarımızı bu şekilde 
geliştirmeye devam ediyoruz. Müşteri  
konseyine şu adresten ulaşabilirsiniz: 
clientenraad@jeugdbescherming.nl.

Ailelerle olan çalışmalarımızı 
bu şekilde geliştirmeye  
devam ediyoruz
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Memnun olmadığınızda  
ne yapabilirsiniz?

Bir şeyden memnun değilseniz bunu önce 
aile idarecinizle görüşün. Birlikte çözemiyor-
sanız, durumu aile idarecinizin amiri ile görü-
şebilirsiniz: ekip yöneticisi. Bu ekip yöneticisi 
sizinle ve aile idarecisiyle birlikte bir çözüm 
bulmaya çalışacaktır. İsterseniz, birinden 
arabuluculuk yapmasını isteyebilirsiniz.  
Veya bağımsız şikâyet komisyonuna  
(klachtencommissie@jeugdbescherming.nl). 
şikayette bulunabilirsiniz. Bu konuda daha 
fazla bilgi internet sitemizde bulunabilir.

İsterseniz, birinden  
arabuluculuk yapmasını 
isteyebilirsiniz
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Daha fazla bilgi  
ve iletişim

Herhangi bir sorunuz mu var? 
Aile idarecinize sorabilirsiniz. 
Ayrıca internet sitemize de  
gidebilirsiniz:
www.jeugdbescherming.nl. 
 
Veya genel numaramızı arayın:
020 487 82 22.



Overschiestraat 57 
1062 HN Amsterdam 
Postbus 69168 
1060 CG Amsterdam 
www.jeugdbescherming.nl 
T 020-4878222 
E info@jeugdbescherming.nl

Her bir çocuk güvende!

Jeugd 
Bescherming 


