Prawo prywatne w zakresie młodszych dzieci

Drogi/Droga ..........................................
Pracuję dla Wydziału Poradnictwa Sądowego i Wsparcia
Dzieci i Rodzin (z ang. Cafcass) i nazywam się
..............................................................
Czasami rodziny mają problemy, których nie potrafią rozwiązać
na własną rękę. W takich sytuacjach pomóc może pracownik
Wydziału Cafcass. Naszym zadaniem jest dopilnowanie, że
będziesz bezpieczny i że będziesz mieć zapewnioną prawidłową
opiekę.
Więcej informacji na temat pracy Wydziału Cafcass można znaleźć
na naszej stronie internetowej www.cafcass.gov.uk
Jeśli chciał (a) byś się podzielić z nami swoją opinią na temat
Wydziału Cafcass, możesz porozmawiać ze mną lub z moim
kierownikiem, względnie wysłać email na adres
customerfeedback@cafcass.gsi.gov.uk
Więcej informacji na temat udzielanej przez nas pomocy
znajdziesz na odwrocie.
Z wyrazami szacunku,

Pracownik Wydziału Cafcass

Pokoloruj nas
!

Twoje bezpieczeństwo

Czasami rodziny mają problemy, których nie
potrafią rozwiązać na własną rękę. Pamiętaj, że
to co się dzieje nie jest Twoją winą.
Aby poprawić sytuację, osoba zwana sędzią
może poprosić pracownika Wydziału Cafcass o
porozmawianie z Tobą na temat Twojej rodziny.

Pracownik Wydziału Cafcass może pomóc:

Sędzia

•	współpracując z innymi osobami, na przykład Twoim
pracownikiem opieki społecznej, aby dopilnować, że jesteś
bezpieczny;
•	rozmawiając z Tobą na temat Twojej rodziny i tego jak się
czujesz;
•	rozmawiając z innymi osobami, które troszczą się o Ciebie;
• starając się uczynić Twoje życie lepszym.

Przydzielony Tobie pracownik Wydziału Cafcass
napisze także ważny list na temat tego jak się
czujesz i co jego zdaniem jest najlepsze dla
Ciebie – aby poprawić zaistniałą sytuację. List
ten zostanie przesłany sędziemu oraz osobom
dorosłym, które opiekują się Tobą. Jeśli masz
w związku z tym jakiekolwiek obawy, porozmawiaj
z pracownikiem Wydziału Cafcass, który Ci
pomoże.

Pracownik
Sędzia przeczyta list i zdecyduje, co jest najlepsze ydziału
W
dla Ciebie. Pracownik Wydziału Cafcass dopilnuje,
Cafcass
aby ktoś wyjaśnił Ci decyzję sędziego.
W razie pilnej potrzeby porozmawiania z kimś,
zadzwoń na bezpłatną infolinię dla dzieci pod
numerem 0800 1111.
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