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BAṢLARKEN

Bu kitapçıkta, bir organizasyondan yardım aldığında neler yapabileceğini ve neler 
bekleyebileceğini öğreneceksin. Bunlar senin haklarındır.
Ayrıca burada, ebeveynlerinin ve yardım görevlilerinin ne yapmalarına izin 
verildiği de anlatılmaktadır.
Ve Gençlik Yardımının ne olduğu hakkında açıklamalar bulacaksın.

Renkli çerçeveler, metni daha iyi anlamana yardımcı olacaktır.

Turuncu çerçevede ipuçları vardır.

Yeşil çerçeve, bir metin parçasından örnekler verir.

Mavi çerçeve, bir metin üzerinde daha fazla açıklama sağlar.

Pembe çerçevede kesinlikle aklında tutman gereken hususlar bulunur.

Bu kitapçığın son kısmında, zaman zaman karşılaştığın zor kelimelerin ne anlama 
geldiğini bulabilirsin.
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1	 DAHA	FAZLASINI	BİLMEK	
İSTEYENLER	İÇİN
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1. INTEGRALE	JEUGDHULP	[İNTEGRAL	GENÇLİK	YARDIMI]	NEDİR

Çocukların mümkün olduğu kadar mutlu bir ortamda büyümeye hakları vardır.
Bu nedenle ebeveynleri ve diğer yetişkinler tarafından bakım ve korunmaya hak 
kazanırlar.
Çocukların eğitim ve oyun oynama hakları vardır. Yoksulluk içinde yaşamak 
zorunda bırakılmamalıdırlar,... ve yardım almaya hakları vardır.

Buna bağlı olarak bazen soru ve problemler ortaya çıkmaktadır.

Bunlar şunlardır:

• Ebeveynlerin, erkek ya da kız kardeşlerin ile sık sık tartışman 

• Ebeveynlerinin çalıṣması nedeniyle sık sık evde yalnız kalman 

• Engelli olman ve kendini dışlanmış hissetmen 

• Okulda zorbalığa maruz kalman veya ev ödevini yaparken yardıma ihtiyacın 
olması 

• Kendini iyi hissetmiyor olman ve sürekli odanda yalnız kalman 

• Ebeveynlerinin, baṣka meşguliyetlerden dolayı yorgun olup seninle 
ilgilenmemeleri

• Sevdiğin birinin ölmesi ve üzüntünü paylaşacağın birinin olmaması nedeniyle 
depresyona girmen,...

Sana iyi tavsiyelerde bulunacak veya 
yardım sağlayabilecek biriyle konuşmanda 
fayda vardır. Bunlar, ebeveynlerin, 
ailenden biri, gençlik hareketi sorumlusu, 
öğretmen ... gibi kiṣiler olabilir. 

Ancak bazı problemlerin için daha 
fazla yardıma ihtiyacın olabilir. 
Böyle durumlarda çocuklara 
yardım eden bir kurumdan 
destek alabilirsin. Örneğin AWEL, 
tZitemzo, CLB, Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling..... 

Problem yaṣayan her çocuk 
yardım almak zorunda.

Bu nedenle, çocuklara ve 
ebeveynlerine her türlü sorunları 
için yardım eden kuruluşlar 
bulunmalıdır.

Çocukların, bu kuruluṣlardan 
alacakları her türlü yardıma 
‘Integrale jeugdhulp’ [Integral 
Gençlik Yardımı] denir.
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2. YARDIM	ALIRKEN	ÜÇ	ÖNEMLİ	KURAL

HERKES	HER	ZAMAN	SENİN	İÇİN	EN	
İYİ	OLANI	YAPMAK	ZORUNDA.

Yardım görevlileri, koruyucu aile ve 
ebeveynlerin tavsiyede bulunurken veya karar 
alırken senın için en iyisini seçmek zorundalar.

HAKLARINI	KULLANMAK	İÇİN	YETKİN	
OLMAN	GEREK.

“Yetkin olmak” kendiliğinden bir şeyler yapabileceğin 
ve kendi kendine karar verebileceğin anlamına gelir. 
Yetkin isen, haklarını kendin kullanabilirsiniz!

Normal olarak tüm çocuklar, “Integral Gençlik 
Yardımı” kapsamında kendi haklarını kullanmak için 
yetkindirler.

YARDIM	ALAN	TÜM	ÇOCUKLAR	
AYNI	HAKLARA	SAHİPTİRLER.

Çocuklara, kız veya erkek oldukları, farklı 
bir dil konuştukları, farklı bir kültüre 
ya da dine sahip oldukları ya da engelli 
oldukları için farklı muamele yapılamaz.
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2 YARDIM	ALIRKEN	
YAPILABİLECEKLER	VE	YAPILMASI	
GEREKENLER
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Yardım alabileceğin tüm kuruluṣların telefon numarasını 
ve e-posta adresini bir kağıda yaz. Böylece ileride 
soruların veya problemlerin olursa hızlı bir ṣekilde yardım 
bulabilirsin.  
 
Hangi kuruma baṣvuracağını bilmiyorsan, örneğin 
“tZitemzo” ‘ya sorabilirsin.

Soruların veya sorunların 
varsa, yardım almak 
zorundasın.

1. YARDIM	ALMA	ZORUNLULUĞU

Gerekirse ebeveynlerin yardım talep edebilir. Ama bunu kendin de yapabilirsin! 
Bazı durumlarda sen veya ebeveylerin talep etmeden de yardım alabilirsiniz.
Bir kuruluş veya yardım görevlisinin herzaman sana yardımcı olması mümkün 
olmayabilir.
Örneğin, bunların iṣlerinin çok yoğun  
olması veya problemlerin çözümüne  
nasıl yardımcı olabileceklerini  
bilmemeleri...gibi
Bu kuruluṣlar, böyle durumlarda  
yardım alman için nereye  
baṣvurabileceğini söylerler.
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2. BİLGİLENDİRİLME	ZORUNLULUĞU

    Nasıl yardım alınabileceği, yardımın ne kadar  
    süreceği, senin ve ebeveynlerinin neler  
    yapabileceği, kimlerin yardımcı olacağı  
    hakkında sana bilgi verilir.

    Anlaşmalarda bir değişiklik olması halinde  
    durum sana bildirilir. Neler yapılacağını tam  
    olarak anlayabilmen için sana her şey net bir  
    şekilde açıklanır. 

Yani sana sadece açıklamayı içeren birkaç  
kitap verilmez.

Yardım görevlisi, yardımın 
nasıl yapılacağı konusunda 
sana ve ebevenylerine bilgi 
vermek zorunda.
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Aldığın yardımla ilgili sorularını hemen bir yere yaz. Bu şekilde yardım görevlisi ile 
görüṣürken soracaklarını unutmamış olursun.

• Yardım görevlisi ile görüṣürken mümkün olduğu kadar fazla soru sor. Örneğin, 

• Ben ne olacağım? 

• Yardım istemezsem veya baṣka bir yardım istersem ne olacak? 

• Yardım görevlisi bana ve ebeveynlerime ne kadar süre yardım edebilir? 

• Kime soru sorabilirim? 

• Aldığım yardımdan memnun olmadığımı kime söyleyebilirim? 

• Yardım alırken nelerin yapılmasına müsaade edilir? 

• Ebeveynlerim, koruyucu ailem ve yardım görevlileri ne yapabilirler?

Yardım hakkında ne kadar çok şey bilirsen, konuṣmalara o kadar fazla 
katılabilirsin!

Ve ebeveynlerin? Yardım görevlisi onlara 
da ne yapılacağı konusunda bilgi vermek 
zorunda mı? 

Ebeveynlerin sana bakmak zorundadır. 
Bundan dolayı yardım görevlileri, 
yapılacak yardım konusunda onlara da 
bilgi verirler. 

Yardım görevlisine anlattığın bazı ṣeyleri 
ebeveylerinin bilmesini istemiyorsan, 
bunu yardım görevlisine söylemen 
gerekir.
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Normal olarak 12 yaşına 
kadar ebeveynlerin ve 
yardım görevlileri yardım alıp 
almayacağına karar verir.  
Ayrıca sana yardımcı olacak 
görevliyi seçerler.

3. YARDIM	İSTEME	VEYA	İSTEMEME	KONUSUNDA	BAĞIMSIZ	
KARAR	VERME

Eğer 12 yaṣından küçüksen, sadece kendin  
için en iyisi nedir biliyorsan yardım  
hakkında kendi kararlarını verebilirsin. 

Böyle durumlarda, kendin için neyin  
iyi olduğuna karar verebileceğini  
ebeveynlerine ve yardım görevlilerine  
izah etmen gerekir.

4. AİLEYE	SAYGI

Ailen senin için çok önemlidir. Ebeveynlerin yetiştirilmenden sorumludur ve sana 
bakmakla yükümlüdür. Mümkün olduğu kadar ebeveynlerinle beraber yaşamanda 
fayda vardır. Bu konuda herkes hemfikirdir!

Aile içinde problemler olduğunda, sana ve ailene yardım edilir. Evinde yaşaman 
en iyi tercihtir. Ancak bu her zaman mümkün olmaz.

Örneğin, ebeveynlerinin hastalık nedeniyle sana bakamaz durumda olmaları veya 
seni ihmal etmeleri veya sana ṣiddet uygulamaları gibi...

Kaç yaṣında olursan ol aldığın yardım ve yardım görevlileri hakkında 
ne düṣündüğünü her zaman söyleyebilirsin. Ҫünkü sen de söz 
sahibisin (daha fazla bilgiyi aṣağıda bulabilirsin).
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Sadece bir çocuk hakimi, 
ebeveynlerinin isteği dıṣında seni 
ailenden ayırabilir. Ebeveynlerinle 
birlikte yaşamıyorsan, seni 
ziyaret edebilirler (tabii ki senin 
için mahzurlu değilse).  Böyle 
durumlarda yardım görevlileri, sana, 
ebeveynlerinin durumu hakkında 
bilgi vermek zorundalar.

12 yaşına kadar ebeveynlerin ve senden sorumlu yardım görevlisi evde kalıp 
kalmayacağına karar verir. 

Sen ve ailen istemiyorsanız, bakım  
görevlileri seni ailenden ayıramaz.  
Buna sadece çocuk hakimi karar verebilir.  
Tabii ki karar verilirken senin için en  
iyisinin bu olup olmadığı dikkate alınır. 

Ebeveynlerinin yanında kalmıyorsan,  
seni düzenli olarak ziyaret edebilirler.  
Bakım görevlileri bu ziyareti yalnızca senin  
için uygun olmadığında yasaklayabilir.  
Ayrıca, çocuk hakimi de ziyaret etme  
hakkını reddedebilir.

     Ebeveynlerinle birlikte  
     yaşamıyorsan, yardım görevlileri  
     veya koruyucu aile sana onların  
     nerede oldukları ve durumları  
     hakkında bilgi vermek zorundalar.

Örneğin, ebeveynlerin tarafından 
kötü muameleye tabi tutulman 
nedeniyle koruma altına alınmıṣsan, 
ebeveynlerin seni bir süre 
göremeyebilirler.

Tabii ki sen de bu durum hakkında 
ne düṣündüğünü söyleyebilirsin. 
Ancak sen, yetkin olursan bu 
konuda birlikte karar verebilirsin.
Böyle durumlarda, kendin için 
neyin en iyisi olduğunu bildiğini 
ve bu konuda karar verebileceğini 
ebeveynlerine ve yardım görevlisine 
açıklaman gerekir.
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Yardım hakkında anlatılanları dikkatlice dinlemende 
fayda vardır.
Yapılan yardım hakkında ne kadar çok ṣey bilirsen,  
o kadar fazla konuṣmalara katılabilirsin.

Aldığın yardım hakkında ne 
düşündüğünü her zaman 
söyleyebilirsin.

Tartışmalara ve hatta bazen 
kararlara da katılabilirsin.

5. KONUṢMALARA	KATILABILME

Normal olarak, yardım görevlileri ve ebeveynlerin ile birlikte sende, yardım 
hakkında yapılan konuṣmalara katılabilirsin. Görüṣme konusu genellikle ṣunlardır:  
Hangi yardım senin ve ebeveynlerin için en iyisidir?  Herṣey yolunda mı? Sorun 
var mı? Bir şey değişmek zorunda mı?

Senin bu konuda ne düşündüğün mümkün olduğu kadar göz önünde 
bulundurulur. Eğer bu mümkün değilse, nedeni açıklanır.

Bir tesiste veya bir Leefgroep’ta [Ҫocuk Yurdu]  
kaldığında, diğer çocuklar ile bir araya  
gelerek yuvadaki yaşam hakkında  
yapılan konuşmalara  
katılabilirsin.
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Örneğin, en iyi arkadaṣının senin ve ailen hakkında yazdığı ṣeyler.

6.	 DOSYAN

Senin için bir dosya tutulmak zorunda.

Bu dosya, her şeyi içeren bir klasör veya  
bilgisayardaki bir belgeden oluṣabilir.

Ne zaman senin veya ailen ile ilgili önemli  
bir şey olursa, bu dosyaya yazılır.

Bu şekilde, tüm yardım görevlileri,  
senin ve ailenin durumu hakkında  
bilgi sahibi olurlar.

Bir CLB [Öğrenci Rehberlik Merkezi] çalıṣanına  
ebeveynlerinle görüṣmek istediğini bildirdiğinde  
bu dosyana yazılır. Okulda iyi bir karne aldığında bu da dosyana yazılır.

Ayrıca yardım görevlisinden dosyana bir ṣey yazılmasını veya bir ṣey konulmasını 
isteyebilirsin.

Sen veya ailen bir kuruluştan 
yardım isteyince, başvuruda 
bulunduğun görevli senin için 
bir dosya oluşturur. 

Ve bu dosyaya senin, ailenin ve 
aile durumun hakkında önemli 
bulduğu hususları yazar.
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DOSYANA	KİMLER	ERİṢEBİLİR?

Normal olarak sadece ebeveynlerin ve yardım görevlileri dosyana erişebilir. 
Kendi dosyana erişebilmen için yetkin olman gerekir. Dosyanda ne olduğunu 
öğrenmenin sana ne fayda sağlayacağını ebeveynlerine ve yardım görevlilerine 
izah etmen gerekir. Yinede dosyanda bulunan her ṣeyi bilmene izin verilmez. 

Okumana izin verilmeyen bilgiler:
• Yardım görevlisinin çocuk hakimine yazdıkları,
• Bir kişinin gizlilik içinde yardım görevlisine anlattıkları,
• Üzülmene sebep olacak bilgiler.

ANLATTIĞIN	ṢEYLERİN	BAZI	KİṢİLER	TARAFINDAN	OKUNMAMASINI	
İSTEYEBİLİRSİN

Yardım görevlisine anlattığın bazı ṣeylerin ebeveynlerin tarafından bilinmemesini 
isteyebilirsin. Buna rağmen bazı bilgiler, diğer yardım görevlileri için önermli 
olması nedeniyle dosyana yazılabilir. Ama dosyanda bulunan bu gibi bilgilerin 
ebeveynlerin veya birlikte yaşadığın diğer kişiler tarafından okunmasına izin 
verilmemesini isteyebilirsin.



20

Yardım görevlisiyle görüṣmeye 
giderken güvendiğin bir kiṣiyi 
yanında götürebilirsin. Bu kiṣi, 
senin “Güvendiğin Kiṣi” olarak 
tanınır.

7.	 GÜVENDİĞİN	KİṢİ

Güvendiğin kiṣiyi kendin seçebilirsin. Ancak bu kiṣinin yetişkin olması gerekir.

Güvendiğin kiṣiye istediğin zaman ulaṣabilmen  
için adını, telefon numarasını ve eğer varsa e-posta adresini bir yere yaz.
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Bu bilgiler daha ziyade, adın, 
adresin, telefon numaran veya 
sana ait özel resimlerdir. Ama aynı 
zamanda ailenin nasıl yaşadığı, 
hangi problemlerin olduğu, size 
kimin yardımcı olduğu ... gibi 
bilgiler.

8.	 MAHREMİYET

Kimse durup dururken senin özel  
yaṣamına müdahale edemez.  
Örneğin, hiç kimse günlüğünü veya  
kısa mesajlarını iznin olmadan  
okuyamaz. Ve hangi dini seçeceğine,  
vejeteryan olup olmadığına ve saçını  
nasıl yapacağına kendin karar verirsin...

Ebeveynlerin, yetiştirilmenden sorumludur  
ve sana iyi bakmak zorundadır.  
Bu yüzden, istemesen bile bazı durumlarda  
özel hayatına müdahale edebilirler. Örneğin, sorunların olduğunu ve bu konuda 
onlara yalan söyeldiğini düşündüklerinde. 

Yardım görevlileri veya koruyucu aile de gerekirse özel yaṣamına müdahale 
edebilir. Örneğin, bir ṣey çaldığını veya uyuṣturucu kullandığını düşündüklerinde.

   Mahremiyet ayrıca sen ve ailen ile ilgili bilgilerin her  
   önüne gelene verilemeyeceği anlamına gelir.

Her zaman sadece kendin 
olabilirsin. Dünya, insanlar ve 
din hakkında kendi fikirlerin 
olabilir. Bazen sadece kendine 
ait olan bir yere ihtiyacın 
olabilir. Bazen rahatsız edilmek 
istemezsin. Yardım görevlileri, 
ebeveynlerin, koruyucu aile 
ve diğer insanlar buna saygı 
göstermek zorundadırlar.
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9.	 CEP	HARҪLIĞI

Büyük çocuklar, küçük çocuklardan  
daha fazla cep harçlığı alırlar.

Örneğin, bir tesiste, 6-8 yaş arası çocuklar her  
ay yaklaşık 6 euro cep harçlığı alırlar.  
8-12 yaş arası çocuklar ise ayda yaklaşık 12 euro alırlar.

10.	DOĞRU	MUAMELEYE	TABİ	TUTULMA	ZORUNLULUĞU

    Ağır bir kabahat işlediğin zaman, biraz  
    yaramazlık yaptığında alacağın cezaya nazaran  
    daha ağır bir şekilde cezalandırılırsın.

Eğer kendi evinde değil, 
bir Leefgroep’da [Ҫocuk 
Yurdu’nda] kalıyorsan, cep 
harçlığı almaya hakkın vardır. 

Bakım görevlileri veya 
koruyucu aile sana asla 
kaba davranamaz ve seni 
gaddarca cezalandıramaz. Örneğin, bir CD çaldığın için aldığın ceza, 

bakım görevlisinin sözünü dinlemediğin 
zaman aldığın cezadan daha ağır olur.
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Etrafındaki insanları incitirsen veya eṣyalara zarar verirsen, bir süre izole 
edilebilirsin. Örneğin, bir süreliğine oda cezası uygulamasına tabi tutulursun.

Hangi ṣekil cezalar uygulanamaz?
• Dövme, tekmeleme, cimcikleme gibi fiziksel cezalar….
• Küfür ve tehdit gibi manevi ṣiddet cezası...
• Aç bırakma cezası
• Ziyaretçi yasağı  (bu sadece çocuk hakiminin kararı üzerine uygulanır)

11. MEMNUN	DEĞİL	MİSİN?

Nelerden memnun olmadığını yardım  
görevlisine söyleyebilirsin. Örneğin:

• Aldığın yardımdan memnun değilsen,

• Leefgroep’taki yaṣam ortamından  
memnun değilsen, 

• Integral Gençlik Yardımı hakların  
yeterince dikkate alınmıyorsa.
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3	 BAṢKA	SORUN	VAR	MI?	
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Soru veya problemlerin varsa, sana bu konuda yardımcı olacak yardım 
görevlilerine baṣvurabilirsin. Ayrıca baṣvurabileceğin yerler:

CLB
onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb

AWEL
tel. 102
www.awel.be 

Het	Kinderrechtencommissariaat	[Ҫocuk	Hakları	Komitesi]
tel. 0800 20808 
www.kinderrechten.be 

1712	-	Hulplijn	geweld,	misbruik	en	kindermishandeling	 
[Şiddet,	istismar	ve	çocuk	istismarı	için	yardım	hattı]
tel. 1712 
www.1712.be 

Bu kuruluşlar sana yardım etmeye çalışırlar ve eğer bunu yapamazlarsa, yardım 
için nereye başvurabileceğini söylerler. 
Bu kitapçığı okuduktan sonra, İntegral Gençlik Bakımı ve yardım hizmetleri 
içersinde olan hakların ile ilgilli hala soruların varsa, daha fazla açıklama için 
tZitemzo’ya baṣvurabilirsin.

tZitemzo
tel. 09 233 65 65
info@tzitemzo.be
www.tzitemzo.be
www.rechtenindejeugdhulp.be

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb
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Yardım için başvurabileceğin tüm kuruluşların telefon numaralarını ve e-posta 
adreslerini buraya topla. Bu ṣekilde, daha sonra soru veya problemlerin olursa hızlı 
bir şekilde yardım bulabilirsin.

KURULUṢ	 	 TELEFON	 	 E-POSTA

Bir şey sormak veya bir şey hakkında konuşmak istiyorsan, yardım görevlisine 
ulaşabilmek için onun adını ve telefon numarasını yaz.

ADI

TELEFON

E-POSTA
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Güvendiğin kiṣinin adını, telefon numarasını ve e-posta adresini yaz, böylece 
istediğin zaman ona ulaşabilirsin.

ADI

TELEFON

E-POSTA
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4	 EFENDIM?	



29

AWEL
AWEL, bir problem hakkında konuşmak, belirli bir konu hakkında bilgi edinmek 
isteyen veya deneyimlerini paylaşmak isteyen çocuklar içindir. 

Rehber
Rehber, Leefgroep (Ҫocuk Yurdu) veya kendi evinde kaldığında problemlerinin 
çözümüne yardımcı olan ve seni yönlendiren kiṣidir.

Yetkinlik
‘Yetkin olmak’ genel anlamda belirli konularda kendi baṣına karar verme 
yeteneğine sahip olmaktır. Yetkin isen, haklarını kendin kullanabilirsin! Senin için 
neyin iyi olduğunu bilirsen yetkinsindir.

Ҫıkar
Senin için en iyisi “Kendi çıkarlarına uygun olandır”. Ҫıkarlarına neyin uygun 
olacağı tam olarak hiç bir yerde yazmaz. Ҫünkü bu her durumda farklıdır.

Mesleki	gizlilik
Mesleki gizliliği olan bir kişi, duyduğu veya mesleği gereğince öğrendiği şeyleri 
öyle ulu orta söyleyemez. Örneğin, yardım görevline bir şey söylersen, o’da bunu 
ulu orta başkalarıyla paylaşamaz.

CLB	(Centrum	voor	leerlingenbegeleiding)	(Öğrenci	Rehberlik	Merkezi)
Öğrenciler, ebeveynler veya öğretmenler, öğrenim ve okulla ilgili olarak 
öğrencilerin karşılaştığı her türlü problemler ve diğer sorular için CLB’ye 
baṣvurabilirler.

Danıṣman
Çocuk Mahkemesinin Sosyal Hizmetleri ve Gençlik Bakım Destek Merkezi’nde 
sana yardımcı olan kiṣidir.
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Dosya	
Seninle, ailenle, yaṣamınla ve aldığın yardımla ilgili ṣeyler dosyana yazılır. Dosyan, 
bir defter, bir klasör veya bilgisayardaki bir sayfadan oluṣabilir. 

Yardım	Görevlisi
Yardım görevlisi, çocukların soruları veya problemleri olduğunda onlara yardımcı 
olan kişidir.  Bu kiṣi, örneğin CLB’nin bir çalışanı, Leefgroep’daki bir görevli veya 
çocuk mahkemesindeki danışmanınız olabilir...

Söz	Sahipligi
Söz sahipiği, bir konuda fikirlerini verebileceğin anlamına gelir. Tartışmalara 
katılabilir ve bazı konularda karar verebilirsin. 

Integrale	jeugdhulp	(İntegral	Gençlik	Yardımı)
“Integrale jeugdhulp”, çocukların Flanders bölgesinde alabilecekleri tüm 
yardımların adıdır. “Integrale jeugdhulp”, yardım kuruluşların birlikte daha iyi 
çalışmasını, böylece çocuklara daha hızlı ve daha iyi yardım edilmesini sağlar.

Kinderrechtencommissariaat	(Ҫocuk	Hakları	Kurulu)
Eğer yetişkinler haklarını göz önünde bulundurmazsa, ṣikayetlerin için Ҫocuk 
Hakları Kurulu’na başvurabilirsin. Kanunlar hakkında kendi fikirlerin varsa, 
onlarıda belirtebilirsin. 

tZitemzo
tZitemzo, çocuklara ve çocuklarla ilgilenen yetiṣkinlere (akrabalar, dostlar, 
öğretmenler,...) çocuk hakları ve aynı zamanda Belçika yasaları hakkında bilgi verir 
ve tavsiyelerde bulunur. 

Leefgroep	(Ҫocuk	Yurdu)
Ҫocuk ve rehberlerin bir grup halinde birlikte yaṣamalarına Leefgroep (Ҫocuk 
Yurdu) denir. Burada kalan çocuklar, birilikte yemek yerler, televizyon izlerler, 
ev ödevlerini yaparlar, birlikte geziye çıkarlar... Bir tesiste genellikle farklı 
Leefgroep’lar vardır.
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Reṣitlik	
18 yaşından itibaren reṣitsin, 18 yaşın altındaysan reṣit değilsin.

Organizasyon
Bu kitapçıkta bu yardım için baṣvurabileceğin bir yerdir. 

Yerleṣtirme	
Yerleṣtirme, evde yaṣayamayacak durumda olan çocukların, Leefgroep, yatılı okul, 
koruyucu aile yanında.. gibi yerlerde kalmalarının sağlanması anlamına gelir.

Mahremiyet
Dünya, insanlar ve din hakkında kendi fikirlerini rahatlıkla söyleyebilirsin. Ayrıca 
kendini ait bir yere sahip olma hakkın vardır. Diğerlerinin buna saygı göstermesi 
gerekir. 

Gizlilik	
Gizlilik içinde verilen bilgi, başkasının duymasını istemeyip güvenebildiğin birisine 
aktardığın bilgidir. 

Vertrouwenscentrum	Kindermishandeling	(Çocuk	İstismarı	-	Güven	
Merkezi)
Çocuk İstismarı - Güven Merkezi, çocuk istismarı şüphesi olan durumlarda 
herkesin telefon edebileceği ve mektup yazacabileğı bir organizasyondur. Eğer 
kendin bizzat istismara maruz kalıyorsan, bu durumu Çocuk İstismarı - Güven 
Merkezi’ne bildirebilirsin. 

Güvendiğin	kiṣi
Güvendiğin kiṣi, güvendiğin ve aldığın yardım konusunda sana yardımcı olan 
kişidir. Sadece yetiṣkin kiṣiler güvendiğin kiṣi görevini üstlenebilirler. 

Tesisler	
Tesisler, çocukların, evde yaṣamalarına engel bir durum olduğunda kalabilecekleri 
yerlerdir.
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