
ebeveyn olmak zor olabilir... 
...yardım ve destek ciddi bir fark yaratabilir. 
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Daha Parlak 
Gelecekler 
programı nedir? 
Daha Parlak Gelecekler Programı 
(Brighter Futures Program), çocuklarınızın 
hayata iyi bir başlangıç yapmaları 
konusunda onlara yardımcı olmanız için 
size destek ve hizmet sağlamaktadır. 
Bu program, sorunların daha kötüye 
gitmesini engelleyebilir.

Program kapsamında sunulan hizmetler 
arasında çocuk bakımı, oyun grupları, 
ev ziyaretleri ve ebeveyn grupları gibi 
hizmetler mevcuttur. Programa katılmak 
isteğe bağlıdır.

Hepimiz çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve 
güvenli olmalarını isteriz. Daha Parlak 
Gelecekler programı pekçok değişik 
aileye destek sağlamaktadır.

Bazı aileler uyuşturucu ve alkol 
sorunlarıyla mücadele etmekte; bazıları ise 
ev içi şiddet sorunu ile uğraşmaktadırlar. 
Çoğu ebeveynler aile ve arkadaşlarından 
gerekli desteği alamamakta ve ebeveynlik 
konusunda zorlanmaktadırlar.

Ben sekiz yaşından 
küçük üç çocuğu olan 
yalnız bir anneyim. 

Ailemden yakında yaşayan kimse 
yok ve sorunlarla başedemediğim 
için üzülüyordum ve çocuklarımın da 
üzülmesine neden oluyordum. Şimdi 
evime haftada dört  saat gelen bir 
ev ziyaretçim var ve sadece iyi bir 
dinleyicimin olması bile hayatıma 
oldukça renk kattı. Çocuklarım çok 
daha mutlu ve zor zamanlarımda 
konuşacak bir kimsem var.”

Bu program benim 
aileme uygun mu? 
Çocuklarınız hakkında DoCS Yardım 
Hattı’na gelen bir rapor, ailenizin bu 
programdan yardıma ihtiyacı olabileceğini 
göstermektedir.
Ebeveynlik konusundaki sıkıntılarınız ve bu 
konuda olabilecek zorluklarınız hakkında 
bizimle konuşabilirsiniz. 

Daha Parlak Gelecekler 
programı ihityacınız olan 
hizmetleri elde etmenize 
yardımcı olabilir.

“
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...yardım ve destek ciddi bir fark yaratabilir. 

Bu program nasıl 
işliyor?
Bir Daha Parlak Gelecekler görevlisi 
aileniz için nelerin işe yaradığını ve ne 
gibi zorluklarınızın olduğunu sizinle 
görüşecektir. Mevcut destekleriniz, 
halletmek istediğiniz sorunlarınız 
ve bunların çözüm sırası hakkında 
konuşabilirsiniz.
Aileniz için doğru olan destek ve 
hizmetlerin planlamasını birlikte yapacağız.

Bu broşürde yer alan fotoğraflar sadece model niteliğindedir.
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Eşim uyuşturucu 
kullanıyordu ve işe 
gittiğim zamanlarda 

mecburen çocuklarımı ona bırakıyordum. 
Onlara birşey olur diye endişeleniyordum  
ve kötü bir ebeveyn olduğumu 
düşünüyordum. Bir Daha Parlak Gelecekler 
görevlisi ailemizin güçlü taraflarını 
değerlendirdi ve bana çocuk bakımı 
ayarlama konusunda yardımcı oldu ve 
eşimin rehabilitasyona gitmesini sağladı.

“

”
Daha Parlak Gelecekler Programı, NSW’te yaşayan ailelerin sorunlarına çözüm 
sağlamak amacıyla NSW Toplum Hizmetleri Bakanlığı (NSW Department of 
Community Services) ve hükümete bağlı olmayan bazı kuruluşlar tarafından 
gerçekleştirilen ortak bir çalışmadır.
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Ben herzaman 
Sam’in beni bilerek 
sinirlendirmek için 

bağırıp çağırdığını düşünüyordum. Bundan 
dolayı ona yaptığım muameleden de gurur 
duymuyordum. Ebeveynlik programlarına 
gitmeye başladıktan sonra onun 
yaptıklarının normal olduğunu öğrendim. 
Onlar bana sinirlenmek ve bunun 
acısını Sam’den çıkartmak yerine onun 
davranışlarını daha iyi karşılamam ve idare 
etmem için yollar öğrettiler.
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