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Chapisho hili linakusudiwa kuwa mwongozo wa jumla wa sheria. Halifai kutegemewa kama 
ushauri wa kisheria na inapendekezwa uzungumze na wakili kuhusu hali yako fulani. Katika 
wakati wa uchapishaji, maelezo yanayoonyeshwa ni sahihi lakini yanaweza kubadilishwa.

Order publications online at www.legalaid.nsw.gov.au/publications  
or email publications@legalaid.nsw.gov.au or call 9219 5028

Agiza machapisho mtandaoni katika www.legalaid.nsw.gov.au/publications 
au tuma baruapepe kwa publications@legalaid.nsw.gov.au au piga simu kwa 9219 5028

  Ikiwa una ulemavu wa kusikia/kuzungumza, unaweza kuwasiliana nasi  
kwa kupigia simu National Relay Service (NRS) kwenye 133 677

 Huduma ya Simu ya Mkalimani 131 450

Legal Aid NSW inathibitisha uchapishaji wa awali wa Mahakama ya Watoto, Huduma, Mtoto 
Wangu na Mimi kutoka kwa Kituo cha sheria cha Jamii ya Shoalcoast.

Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma za Legal Aid NSW: 
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Huduma ya Jamii ni Nani?

Huduma ya Jamii ndio weledi kuu ya 

serikali katika NSW ambao unalinda 

watoto. Awali ilikuwa inajulikana kama 

‘DOCS’ lakini sasa ni Idara ya Huduma 

ya Familia na Jamii (‘Huduma ya Jamii’). 

Kwa nini Huduma ya Jamii 
inahusika na familia yangu?

Yeyote ambaye anashauku  kwamba 

watoto wako wanaweza kuwa katika 

hatari ya madhara makubwa wanaweza 

kuripoti shauku zao kwa Huduma 

ya Jamii kwa kupigia simu ‘Laini ya 

usaidizi ya Ulindaji wa Mtoto’. Weledi 

fulani, kama vile walimu au madaktari, 

wanahitajika na sheria kuripoti shauku 

zao. Watu hawa wanajulikana kama 

‘watoa habari wa lazima’.

Hutajua ikiwa mtu ametoa ripoti 

kuhusu familia yako hadi ripoti hiyo 

ichunguzwe na Huduma ya Jamii.  

Sio kila ripoti inachunguzwa.

Ripoti hazitambuliki na ni za siri, na 

hutaambiwa ni nani aliyetoa ripoti

‘Katika hatari ya madhara makubwa’  
inamaanisha nini?

Huduma ya Jamii inaweza kufikiria watoto wako katika hatari ya madhara 
makubwa kwa sababu mingi tofauti, ikiwa ni pamoja na dhuluma ya kimwili 
au kingono, utelekezaji, kuweza kupata dawa za kulevya na/ mtoa huduma 
kutumia pombe vibaya, au kuona mzozo wa kinyumbani, nyumbani. 
Inaweza kuwa ya kwamba Huduma ya Jamii inachukulia watoto wako tayari  
wameonyeshwa moja au zaidi ya matatizo haya, au inaweza kuwa kuna hatari 
ya kufanyika katika siku zijazo.

Ni nini kinachotokea wakati 
ripoti inatolewa?

Ikiwa Huduma ya Jamii itaamua 

kuchunguza ripoti, mfanyakazi wa  

kesi anaweza:

▲  kuwasiliana nawe. Wakati mwingine 

wafanyakazi wa kesi wanaweza kuja 

nyumbani kwako na au bila miadi, 

au wanaweza kukuliza kwenda kwa 

ofisi yao.

▲  kuzungumza na watoto wako 

katika shule yao au mahali pengine. 

Mfanyakazi wa kesi hahitaji kupata 

ruhusa yako kabla ya kuzungumza 

na watoto wako;

▲  pata maelezo kuhusu familia yako 

kutoka kwa watu wengine kama vile 

madaktari, mahospitali, polisi, walimu 

au jamaa wengine. Mfanyakazi wa 

kesi hahitaji kupata idhini yako ili 

kufanya hivi.
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Je Huduma ya Jamii inaweza 
kutoa watoto wangu?

Kwa kuwa Huduma ya Jamii zinahusika 

na familia yako, haimaanishi watoto 

wako watachukuliwa tu. Ikiwezekana, 

Huduma ya Jamii itafanya kazi nawe 

ili kuweka watoto wako salama na 

kuhudumiwa vyema wakiwa katika 

utunzaji wako.

Wakati mwingine, mfanyakazi wa kesi 

atakuomba kufanya mambo ili kuweka 

watoto wako salama. Kwa mfano, 

wanaweza kuomba usiruhusu mshirika 

wako kuishi nawe na watoto wako. 

Ikiwa utaamua kutofanya ulichoulizwa, 

hii inaweza kusababisha watoto wako 

kuondolewa kutoka kwa utunzaji wako.

Ikiwa Huduma ya Jamii inafikiria ya 

kwamba watoto wako wana hatari 

mara moja ya madhara makali, 

wanaweza kuondoa watoto wako.  

Ikiwa hii itatokea, utahitaji kwenda  

kwa Mahakama ya Watoto.

Ni nini Huduma ya Jamii 
inaweza niombe nifanye?

Kila familia ni tofauti na kuna mambo 

mengi ambayo Huduma ya Jamii 

inaweza kujaribu kuweka ili kuhakikisha 

watoto wako, wako salama na 

wanahudumiwa vyema wanapoishi  

na wewe. Baadhi ya hizi ni:

▲  Mipango ya mapema ya  
kuingilia kati

Familia yako inaweza kupewa rejeleo 

la mpango wa mapema wa kuingilia, 

kama vile ‘Brighter Futures’ au  huduma 

ya usaidizi wa familia inayoendeshwa 

na weledi usio wa kiserikali. Huduma 

hizi zitafanya kazi na familia yako 

ili kukusaidia kushughulikia shauku 

zozote na kukusaidia kurejea kwenye 

njia inayofaa.

Kushiriki kwako katika huduma hizi 

ni kwa kujitolea. Huwezi ukafanywa 

ushiriki ikiwa hutaki. Hata hivyo, 

ukitumwa, unafaa kufikiria sana kufanya 

kazi na huduma hii kwa kuwa wajibu 

wao ni kukusaidia kusitisha mambo 

kuwa mabaya ambayo inaweza 

kusababisha watoto kuondolewa 

kutoka kwa huduma yako. 

▲  Mipango ya kesi/mipango ya 
usalama/makubaliano

Huduma ya Jamii inaweza kutengeneza 

na wewe mpango ulioandikwa 

kuhusu huduma ya watoto wako 

na unachohitaji kufanya. Inaweza 

kujumuisha orodha ya mambo 

ambavyo unakubali kufanya na  

mambo ambayo hujakubali kufanya.

Kwa mfano, inaweza kukubaliwa 

kuwa hutatumia dawa na ya kwamba 

utashiriki katika kupimwa kwa utumizi 

wa dawa za kulevya.

Ni muhimu sana ya kwamba utafuata 

mpango wowote wa kesi, mpango 

wa usalama au makubaliano mengine 

ambayo umekubali na Huduma ya 

Jamii. Ikiwa hutafuata, watoto wako 

wanaweza kuondolewa na mashtaka 

kuhusiana na watoto wako yataanza 

katika Mahakama ya Watoto.

Mahakama ya Watoto itapewa nakala 

ya makubaliano yoyote uliyoingia. 
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Ikiwa hukufanya mambo uliyokubali 

kufanya, Mahakama itakumbuka haya 

wakati inaamua ni amri zipi za kutoa 

kuhusiana na watoto wako. 

▲  Mkataba wa Wajibu wa Mzazi
Haya ni makubaliano yalioandikwa kati 

yako na Huduma ya Jamii. Mkataba 

utaweka mambo unayohitaji kufanya 

ili kuboresha ustadi wako wa uzazi na 

kuhakikisha watoto wako, wako salama 

na wanahudumiwa vyema.

Mambo ambayo unahitajika kufanya 

chini ya Mkataba wa Wajibu wa Mzazi 

itakuwa vitu ambavyo umekubali 

kufanya ambayo haswa vinahusiana 

na familia yako. Mkataba wa Wajibu 

wa Mzazi unaweza kukuhitaji kufanya 

chochote ambacho Huduma ya Jamii 

inafikiria inahitajika ili kuweka watoto 

wako salama, kama vile:

▲  kuhudhuria ushauri wa dawa  

za kulevya na pombe;

▲  kufanya upimaji wa mkojo au  

aina nyingine ya upimaji wa dawa  

za kulevya; 

▲  kusoma kozi za kuboresha  

uzazi wako; 

▲  kwenda kwa ushauri ili kukusaidia 

kushughulika baadhi ya masuala 

katika maisha yako, kwa mfano 

ushauri wa vurugu la nyumbani. 

Unafaa utafute ushauri wa kisheria 

kabla ya kutia saini Mkataba wa  

Wajibu wa Mzazi.

Huduma ya Jamii lazima zikuache 

uone mkataba uliopendekezwa na 

ikupe wakati wa kumwona wakili kabla 

ya kutia mkataba saini. Mkataba wa 

mwisho unaweza kusajiliwa katika 

Mahakama ya Watoto.

Ukiukaji wa Mkataba wa Wajibu wa Mzazi

Ikiwa hutafanya mambo ambayo ulikubali kufanya katika Mkataba wa  
Wajibu wa Mzazi, Huduma ya Jamii inaweza kuripoti notisi ya ukiukaji ili 
kujulisha Mahakama ya Watoto ya ukiukaji wako unaodaiwa.

Ikiwa hii itatokea, Huduma ya Jamii pia inaweza kutuma maombi ya huduma 
ikidai ya kwamba watoto wako ‘wanahitaji huduma na kulindwa’ na kuuliza 
Mahakama ya Watoto kutoa amri kuhusiana na watoto wako. Kwa mfano, 
wanaweza kuomba watoto wako waondolewe kutoka kwa huduma yako  
na kuwekwa katika huduma ya ulezi.

Kwa hivyo ni muhimu sana uelewe mkataba kabla ya kuutia saini na ya 
kwamba unaweza kufanya kila kitu ulichokubali kufanya na ufuate kila kitu 
inachosema.

Daima unafaa kupata ushauri wa kisheria kabla ya kutia saini Mkataba wa 
Wajibu wa Mzazi.
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▲  Makubaliano ya Huduma  
ya Muda 

Makubaliano ya Huduma ya Muda ni 

makubaliano yalioandikwa ambapo 

unakubali watoto wako kuishi 

mahali pengine wakati unafanya vitu 

unavyohitaji kufanya ili watoto wako 

waishi nawe salama. Makubaliano 

yanaweza kuwa hadi miezi mitatu, na 

ikikubaliwa, yanaweza kuongezwa tena 

kwa kipindi zaidi cha miezi mitatu.

Ikiwa una shaka yoyote kuhusu kutia 

saini Makubaliano ya Huduma ya 

Muda, tafuta ushauri wa kisheria kabla 

ya kutia saini.

Unapoingia katika Makubaliano 

ya Huduma ya Muda unaweza 

kuzungumza kwa Huduma ya Jamii 

kuhusu ambapo watoto wako wataishi, 

kwa mfano na jamaa ya familia yako. 

Huduma ya Jamii itakuwa na uamuzi 

wa mwisho kuhusu ambapo watoto 

wako wataishi wakati Makubaliano 

ya Huduma ya Muda yapo na ikiwa 

hakuna jamaa wa familia wanaostahili, 

watafanya mipango ya watoto wako 

kwenda katika huduma ya ulezi.

▲  Mpango Mbadala wa Ulezi
Huduma ya Jamii zinaweza 

kupendekeza Mpango Mbadala wa 

Ulezi ikiwa mtoto wako yuko zaidi ya 

miaka 12 na hawezi kubakia nyumbani 

kutokana na mgogoro. Mpango 

utasema ambapo mtoto wako ataishi, 

jinsi na ni lini mtoto wako atawasiliana 

nawe na jamaa wengine wa familia, na 

ni nani atatoa uamuzi kuhusu masomo 

na huduma ya tiba ya mtoto wako. 

Lazima wewe na mtoto wako mpewe 

nafasi ya kuzungumza na mawakili 

tofauti kabla ya kukubali Mpango 

Mbadala waUlezi.

▲  Maombi ya Kuondoa na Huduma
Ikiwa Huduma ya Jamii haifikiri yoyote 

ya chaguo zilizo hapa juu itahakikisha 

usalama, ustawi au hali njema ya mtoto 

wako, au ikiwa moja au zaidi ya chaguo 

zimejaribiwa na bado Huduma ya Jamii 

inafikiria watoto wako hatarini, Huduma 

ya Jamii inaweza kuchukua hatua ya 

kisheria kuondoa watoto wako kutoka 

kwa huduma yako. 

Kusimamisha Mpango wa Huduma ya Muda

Baada ya kutia saini Makubaliano ya Huduma ya Muda, una haki ya 
kuisimamisha wakati wowote. Unafaa ufikirie kwa makini kuhusu kufanya 
hivi kwa sababu ukiuuliza iishe na Huduma ya Jamii inafikiria ya kwamba 
sio salama kwa watoto wako kurudi kwa huduma yako, wanaweza kuanza 
mashataka katika Mahakama ya Watoto. Unafaa utafute ushauri wa kisheria 
kabla ya kusimamisha Makubaliano ya Huduma ya Muda mapema. 



Huduma ya Jamii inataka kuzungumza kuhusu watoto wangu: ni nini kitakachotokea? 7

▲  Zungumza na mfanyakazi wa kesi 
yako ili uweze kuelewa ni kwa nini 
Huduma ya Jamii zinajihusisha na 
familia yako.

▲  Jaribu kupatana na mfanyakazi wa 
kesi yako hata ikiwa hukubaliani 
na sababu wanazojihusisha na 
familia yako. Ikiwa huwezi kutatua 
ugumu wowote na mfanyakazi wa 
kesi yako, ulize kuzungumza na 
msimamizi wa mfanyakazi wa kesi.

▲  Kumbuka hakuna chochote 
unachoambia mfanyakazi wa 
Huduma ya Jamii ni siri. Nakala 
huandikwa ya mazungumzo yote. 
Chochote unachosema kinaweza 
kutumiwa kama ushahidi dhidi 
yako ikiwa suala lako litakuwa 
katika Mahakama ya Watoto.

▲  STafuta ushauri wa kisheria punde 
tu Huduma ya Jamii zinapohusika 
na familia yako.

▲  Inaeleweka ya kwamba utaogopa 
na kukasirika wakati Huduma 
ya Jamii zinahusika katika 
maisha yako lakini ukipiga kelele, 
ukitukana au kutisha mfanyakazi 
wa kesi hii itafanya vitu kuwa 
vibaya zaidi. 

▲  Inaweza kusaidia kukumbuka 
kwamba wafanyakazi wako 
hapo kuhakikisha watoto 
wako wanapata huduma bora 
iwezekanayo.

▲  Ikiwa mfanyakazi wa kesi 
anakuuliza ushiriki na huduma au 
usaidizi ili kuboresha ulezi wako na 

kuhakikisha watoto wako salama, 
basi unafaa kufuata marejeo haya. 
Familia zote zinahitaji msaada 
kwa wakati fulani, na kushiriki 
kwa huduma hizi kunaweza 
kusimamisha vitu kuwa vibaya 
zaidi na watoto wako kuondolewa 
kutoka kwa huduma yako.

▲  IIkiwa unahisi unaihitaji, panga 
kuwa na mtu wa usaidizi 
unapokutana na mfanyakazi 
wa kesi. Unafaa kuchagua mtu 
ambaye anaweza kukusaidia 
kutulia na atakusaidia kukumbuka 
yaliosemwa baada ya mkutano.

▲  Uliza Huduma ya Jamii nakala 
ya vidokezo vyote vya mikutano 
unayohudhuria, pia nakala ya 
makubaliano yoyote ambayo 
umetia saini. Weka waraka huu 
katika mahali salama.

▲  Weka shajara. Andika mikutano na 
miadi yako yote na wakili wako, 
wafanyakazi wa kesi, mahakama, 
madaktari, washauri na yeyote 
mwingine ili usizisahau.

▲  Weka kumbukumbu ya simu 
zote unazopigia wakili wako, 
wafanyakazi wa kesi, hata ikiwa 
unawacha ujumbe na hukuweza 
kuzungumza nao. Ikiwezekana 
pata jina la la karani au mtu 
ambaye anachukua ujumbe wako 
na uliandike katika shajara lako.

▲  Weka kumbukumbu ya kozi 
zote unazohudhuria na huduma 
unazoshiriki.

Vidokezi vya kujihusisha na wafanyakazi wa Huduma ya Jamii 
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Mtu anaripori kwa Huduma ya Jamii

ikiwa HAPANA

ikiwa HAPANA

ikiwa NDIO

ikiwa NDIO

au

au

Huduma ya Jamii inatoa marejeleo kwa huduma

Mwisho wa suala

Ni nini kinachoweza kutokea wakati familia  
inahusika na Huduma ya Jamii

Huduma ya Jamii zinachunguza na kuamua ikiwa 
mtoto yuko katika ‘hatari ya madhara makubwa’

Huduma ya Jamii hazichukuli hatua, 
au kutoa marejeleo kwa huduma. 

Rekodi inawekwa kwenye faili.

Huduma ya Jamii zinaamua ikiwa hatua 
yoyote inahitajika kulinda mtoto au 

kuhakikisha mtoto anahudumiwa vyema

Huduma ya Jamii na familia zinakubaliana 
kwa hatua za kulinda mtoto

Huduma ya Jamii inatoa mtoto na/
au inauliza Mahakama ya Watoto kwa 
maagizo ya mahakama
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Kupata Ushauri wa Kisheria

▲  Legal Aid NSW:  
piga simu 1800 551 589 au angalia 
www.legalaid.nsw.gov.au 

▲  LawAccess NSW:  
piga simu 1300 888 529 au angalia 
www.lawaccess.nsw.gov.au
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