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আপনি যনে টািা 28 নেরির দব্িী অিয িাররা নিশুর (অিূর্ধ্ব 16, ব্া যনে তার 
এিটি অসামর্থবয র্থারি অিূর্ধ্ব 18) দেখারিািা িররি এব্ং দস আপিার নিিটাত্মীয় 
িা হয় এব্ং আপনি তার আইিী অনিিাব্ি িা হি, দসরেরে এই ব্যব্স্থাপিাটিরি 

ব্যনিগত নিশুপালি ব্রল এব্ং আপিারি িাউনিলরি তা জািারত হরব্। 

িাউনিলরি দিি জািারত হরব্? 
লুটনের শিশু ও কমবয়সী বযশিরা যানে সুরশিে 
থানক এবং োনের যথাযথভানব েত্ত্বাবধাে করা হয়, 
সসই বযাপানর কাউশিনলর একটি োশয়ত্ব রনয়নে। 
এোড়াও এটি গুরুত্বপূর্ণ সয, আপশে যানে আপোর 
েেুে ভূশমকানে আপোর প্রনয়াজেীয় সহায়ো পাে, 
যানে আপোনক একা েেুে চ্যানলঞ্জগুশলর সম্মুখীে ো 
হনে হয়। আপশে যশে একজে বযশিগে পালেকারী 
েত্ত্বাবধায়ক হে, একজে সমাজ কমী এটি শেশিে 
করার জেয আপোর সানথ সািাৎ করনবে সয, 
শিশুটি বা কমবয়সী বযশিটি শেরাপে আনে শক ো 
এবং এোড়াও োরা আপোনক সহায়ো ও সমথণে 
প্রোে করনবে। 
 
আমারি নি িররত হরব্? 
বযশিগে শিশুপালে বযবস্থাপো শুরুর অন্তে: েয় 
সপ্তাহ আনগ বযবস্থাপোটি সম্পনকণ  আপোর কাউশিলনক 
বলা উশচ্ে। যশে একটি শিশু বা কমবয়সী শিশু স্বল্প 
সোটিনি চ্নল আনস, সসনিনে আপোনক োনের আসার 
48 ঘন্টার মনধয এই সম্পনকণ  কাউশিলনক জাোনে 
হনব। 
 
ব্াব্া/মারি নি িররত হরব্? 
আপশে যশে শেকটাত্মীয় েয় এরকম কাউনক আপোর 
সন্তানের সেখানিাো করার জেয বনলে, সসনিনে 
আপোনক একজে বাবা/মা শহনসনব কাউশিলনক 
অবিযই ো জাোনে হনব। 
আমানের স্থােীয় কশমউশেটির শিশুনের সুরশিে রাখার 
সিনে আমানের সবার একটি োশয়ত্ব রনয়নে। আপশে 
যশে মনে কনরে সয, একটি শিশু বা কমবয়সী 
বযশিনক একটি বযশিগে বযবস্থাপো অেুযায়ী 
সেখানিাো করা হনে, আপোর অবিযই আমানের ো 
বলা উশচ্ে। 
 
JN: 128.4 

আমারের সারর্থ দযাগারযাগ িরুি। 
আপশে একজে বযশিগে পালেকারী েত্ত্বাবধায়ক শক 
ো সসই বযাপানর যশে আপশে শেশিে ো হে, বা 
আপোনক যশে কাউশিলনক জাোনে হয় সয, আপশে 
অেয কানরা শিশুর সেখানিাো করনেে, সসনিনে 
অেুগ্রহ কনর, আমানের মানি-এরজিী দসফগান ব্ ং 
হাব্ -এর সানথ, 01582 547653েম্বনর সযাগানযাগ 
করুে। 

আপোর কলটিনক সংনবেেিীলভানব ও সগাপেীয়োর 
সানথ শবনবচ্ো করা হনব। 
 


