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Imezalishwa na Legal Aid NSW  Oktoba 2013

Chapisho linanuiwa kama mwongozo wa jumla wa sheria. Haifai 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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Watoto wangu wako 
katika huduma: ni nini 
kitakachofuata? 

Huduma ya Jamii ikiondoa watoto 

wako kutoka kwa huduma yako, lazima 

watume maombi kwa Mahakama ya 

Watoto kwa maagizo ya mahakama. 

‘Ombi ya huduma’ inafaa kushtakiwa 

Mahakamani katika siku tatu za kazi za 

watoto wako kuondolewa.

Lazima Huduma ya Jamii ikupe nakala 

ya ombi. Unafaa kuisoma kwa umakini. 

Itasema wakati na tarehe yako ya 

kwenda mbele ya mahakama mara ya 

kwanza, na anwani ya Mahakama.

Ni muhimu sana uhudhurie Mahakama. 

Ikiwa huwezi kuhudhuria kwa sababu 

nzuri (k,m, ugonjwa) lazima upigie simu 

Mahakama na uwajulishe, na uhakikishe 

umepata cheti cha kuthibitisha kwa nini 

hukuweza kuhudhuria.

Ni nini kitakachotokea siku ya 
kwanza ya mahakama?

Utasaidiwa na wakili wa zamu katika 

siku ya kwanza ya mahakama (angalia 

‘Ninaweza kupata wakaili?’ kwenye 

ukurasa wa 16).

Uamuzi mkuu utakaotolewa katika siku 

ya kwanza Mahakamani ni nani anafaa 

kuwa na uwezo wa muda mfupi  kutoa 

maamuzi kuhusu watoto wako, ikiwa 

ni pamoja na ambapo watoto wako 

wataishi, hadi kesi yako ikamilike. Hii 

inajulikana kama ‘wajibu wa muda 

mfupi (kipindi kifupi) wa ulezi’.

Wakati mwingine wazazi hukubali ya 

kwamba wakati wa mashtaka, watoto 

wao wanaweza kuwekwa mahali 

pengine wakati wanashughulikia 

masuala ya huduma na ulindaji ambayo 

yalileta kesi Mahakamani. Wajibu wa 

muda wa ulezi unaweza kupewa Waziri 

wa Huduma ya Jamii, ambaye anaweza 

kuweka watoto wako katika huduma 

ya ulezi au na mtu mwingine yeyote 

anayestahili kuhudumia watoto wako, 

kama jamaa wa familia.

Kwa nini mtoto wangu ana wakili?

Kila mtoto katika kila kesi hupata wakili wa kuwakilisha. Wakili huyu ni huru 
kutoka kwa wazazi na Huduma ya Jamii. Wakili atapangwa na Legal Aid 
NSW. Kuna aina mbili za wakili wa watoto:

 ▲  ikiwa mtoto wako ana umri chini ya 12, watakuwa na ‘Mwakilishi Uhuru 
wa Kisheria’ ambaye ataelezea Mahakama wanachofikiria ni bora kwa 
mtoto wako;

 ▲  ikiwa mtoto wako ana umri wa 12 au zaidi, watakuwa na ‘Mwakilishi wa 
Moja kwa moja wa Kisheria’ ambaye ataelezea Mahakama mtoto wako 
anachotaka.
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Hata ikiwa Mahakama itaamuru wajibu 

wa muda wa ulezi upewe kwa Waziri 

wa Huduma ya Jamii, hii haisimamishi 

Mahakama kutoa agizo tofauti kuhusu 

ni nani ana wajibu wa ulezi katika tamati 

ya mashtaka. Hii inaweza kujumuisha 

kuagiza watoto wako kurejeshwa kwa 

huduma yako, au ya kwamba wajibu wa 

ulezi unapewa mtu mwingine kama vile 

jamaa wa familia.

Sitaki watoto wangu waende 
katika huduma ya ulezi – ni 
nani mwingine anaweza 
kuwatunza?

Wakati watoto wanaondolewa kutoka 

kwa wazazi wao, ni muhimu kuangalia 

ikiwa wanaweza kuwekwa na jamaa 

wa familia au marafiki hata ikiwa ni 

kwa muda mfupi. Ikiwa unataka mtu 

mwingine anataka kuhudumia watoto 

wako, ni muhimu wawasiliane na wakili 

wako na.

‘Wajibu wa ulezi’ ni nini?

‘Wajibu wa ulezi’ kuhusiana na mtoto au mtu mdogo inamaanisha wajibu, 
uwezo na mamlaka yote, ambao wazazi wanao kuhusiana na watoto wao kwa 
kisheria.
Wajibu wa ulezi wa watoto wako unaweza kupewa mtu mwingine kwa kipindi 
kifupi (muda) au muda mrefu. Inampa mtu huyo haki ya kufanya maamuzi 
kuhusu watoto wako, ikiwa ni pamoja na masuala tofauti kama vile:
	 ▲	mahali watoto wako wanaishi,
	 ▲	nani anawasiliana na watoto wako, 
	 ▲	ni dini na/au utamaduni upi watoto wako wanalelewa, 
	 ▲	mahali watoto wako wanaenda shuleni, na
	 ▲	ni matibabu yapi ya tiba watoto wako wanapata.

Wajibu wa ulezi unaweza kupewa kwa:
	 ▲	mzazi;
	 ▲	mtu mwingine anayestahiki; kama vile jamaa wa familia; au
	 ▲		Waziri wa Huduma ya Jamii (ambayo inamaanisha halisi ya kwamba kwa 

ukweli wafanyakazi wa Huduma ya Jamii watatoa uamuzi kuhusu watoto 
wako).

Kila kesi ni tofauti kwa sababu familia zote ni za kipekee. Wakati mwingine 
Mahakama inaweza kuamua ya kwamba vipengele vya wajibu wa ulezi 
vinafaa kugawanywa kati ya wahusika kwa hivyo, kwa mfano, wewe au mzazi 
mwingine wa watoto wako anaweza kupewa wajibu wa ulezi kwa baadhi ya 
vipengele vya maisha ya watoto wako wakati Huduma ya Jamii ina wajibu wa 
ulezi kwa baadhi ya vipengele vingine.
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Huduma ya Jamii haraka 

iwezekanavyo. Huduma ya Jamii 

itafanya ‘ukadiriaji wa uwekaji’ wa mtu, 

ambayo itajumuisha ukaguzi wa usuli 

kwenye historia yao ya polisi na ulindaji 

wa mtoto, tutamhoji, na tunaweza 

kukutembelea nyumbani.

Ikiwa Huduma ya Jamii inakataa 

kukadiri jamaa wako unaweza 

kuzungumza na wakili wako kuhusu 

jamaa wako kutuma ombi kwa 

Mahakama ili kujumuishwa kama 

mhusika kwa mashtaka. Hii inajulikana 

kama ‘ombi la kujiunga’ na ikifaulu, 

inamaanisha ya kwamba jamaa wako 

anaweza kuwasilishwa Mahakamani  

na wakili wao.

Pia inamaanisha ya kwamba jamaa 

wako anaweza kuuliza akadiriwe na 

Kliniki ya Mahakama ya Watoto (angalia 

sehemu hapa chini kuhusu ‘Ukadiriaji 

na Kliniki ya Mahakama ya Watoto ni 

nini?’) na wanaweza pia kutoa ushahidi 

kuhusu kwa nini watoto wako wanafaa 

kuishi nao.

Ni lini kauli yangu itasikilizwa?

Ikiwa Huduma ya Jamii italeta suala 

lako kwa Mahakama ya Watoto, lazima 

waeleze Mahakama kwa nini hii 

inahitajika. Ili kufanya hivi, Huduma 

ya Jamii itaipa Mahakama Ripoti ya 

kwanza ikielezea upande wao wa 

hadithi na ambapo madai dhidi yako 

yatatolewa. Utapewa nakala ya Ripoti  

ya kwanza.

Mahakama itakupa wakati wa kujibu 

mambo ambayo yamesemwa kuhusu 

wewe na familia yako, na kuweka 

pamoja ushahidi wowote ungetaka 

kutumia. Utapewa wakati wa kukutana 

na wakili na kuamua ikiwa ungependa 

kutayarisha jibu lililoandikwa ambalo 

linaitwa ‘hati ya kiapo’. Mahakama 

itatengeneza ratiba ya wahusika wote 

kufanya mambo tofauti, ikiwa ni pamoja 

na kujaza vyeti vya kiapo, kabla ya suala 

kurejea Mahakamani tena.

Baada ya siku ya kwanza Mahakamani, 

unafaa kukutana na wakili wako haraka 

iwezekanavyo ili kuzungumza kuhusu 

madai katika nyaraka za Mahakama, 

na kuamua ikiwa utajaza hati ya kiapo 

kuelezea upande wako wa hadithi. 

Wakili wako atakushauri ikiwa huu ni 

wakati sawa kufanya hivi, kulingana na 

hali zako za kibinafsi.
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Ni nini hutokea tukirudi 
Mahakamani?

Wakati ujao kesi yako ikiwa 

Mahakamani, kuna uwezekano Hakimu 

atauliza ikiwa unakubaliana  uamuzi 

kwamba watoto wako walihitaji 

huduma na kulindwa wakati ambao 

Huduma ya Jamii ilijihusisha. Hii 

inajulikana kama ‘kuanzisha’ suala na 

unafaa kuwa na ushauri wa kisheria 

kabla ya Mahakama kuangalia hatua 

hii ya suala yako. Ikiwa hujapata 

ushauri wa kisheria unaweza kuomba 

Mahakama kuhairisha.

Ikiwa unakubali suala ‘lianzishwe’, basi 

mashtaka yataendelea kwenye ‘sehemu 

ya uwekaji’ ambayo inahusisha kutoa 

maamuzi kuhusu siku za usoni za 

huduma  kwa watoto wako.

Suala linaweza kuanzishwa ‘bila 

kukubalia’ – hii inamaanisha kukubali 

ya kwamba mtoto alihitaji huduma na 

‘Kuanzisha’ ni nini?

‘Kuanzisha’ kesi, Mahakama inahitaji kutosheka na ya kwamba watoto 
wako ‘walihitaji huduma na kulindwa’ kwa wakati ambao Huduma ya Jamii 
ilihusika.

Watoto wanaweza kuhitaji huduma na kulindwa kwa sababu mingi, 
ikijumuisha ya kwamba:

	 ▲		wewe na mzazi huyo mwingine wa watoto hamkupatikana kuwatunza 
watoto kwa wakati huo (k.m. kutokana na kufungwa jela au afya mbaya),

	 ▲		mahitaji ya watoto hayakutimizwa (kama vile kutokuwa na chakula cha 
kutosha, nguo za joto, malalio, na nyumba safi na salama);

	 ▲		watoto hawakuwa wanahudhuria shule;

	 ▲		watoto walikuwa wanaishi na vurugu nyumbani, au kuwachwa kwa watu 
wazima wanaotumia dawa za kulevya au kunywa pombe zaidi;

	 ▲		watoto walidhulumiwa kimapenzi au kimwili, au kulikuwa na sababu ya 
kuogopa ya kwamba hii inaweza kutokea.

Nani anafaa kuithibitisha? Kwa kawaida ni Huduma ya Jamii inafaa 
kuthibitisha ya kwamba kesi inafaa kuanzishwa. Hata hivyo itakuwa kazi yako 
kuthibitishia Mahakama ya kwamba suala halifai kuanzwa ikiwa:

	 ▲		awali mahakama ilitoa maagizo ya mwisho kuondoa mmoja au zaidi ya 
watoto wako kutoka kwa huduma yako na hawajarejeshwa kwako,

	 ▲		au umekiuka Mkataba wa Wajibu wa Ulezi.
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kulindwa bila ya kukubali ya kwamba 

ushahidi wote wa Huduma ya Jamii ni 

wa ukweli.

Ikiwa hukubali suala ‘kuanzishwa’, basi 

Hakimu atawapa tarehe ya usikilizaji  

wa kesi.

Ni nini kinachotokea baada ya 
kesi kuanzishwa?

Maombi yaliofanywa na Huduma 

ya Jamii yatasema ni maagizo gani 

inauliza mahakama kufanya. Mara 

kwa mara hii itakuwa agizo linalopea 

wajibu wa ulezi wa watoto wako kwa 

mtu mwingine au Waziri wa Huduma 

ya Jamii.

Kwa kawaida, maagizo haya huombewa 

hadi watoto wafikishe miaka 18, ingiwa 

hii sio hali daima.

Ni Hakimu atakayeamua ikiwa atatoa 

maagizo ambayo Huduma ya Jamii 

wanatafuta.

Kabla ya Hakimu kuweza kutoa uamuzi, 

Mahakama itahitaji ushahidi kuhusu 

ikiwa watoto wako watakuwa salama 

katika huduma yako. Mahakama 

itaamua nani anaweza kutoa ushahidi, 

na wanaweza kuchukua muda upi 

kufanya hivyo. Punde ushahidi wote 

ukikusanywa, Mahakama itakuwa tayari 

‘kusikiliza kesi’.
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Nani ni nani 
katika Mahakama ya Watoto

Mahakama

Mwakilishi huru wa 
kisheria wa watoto 

wa chini ya umri 
wa 12

Mwanasheria 
wa Huduma 

ya Jamii

Mfanyakazi 
wa Huduma 

ya Jamii

Afisa wa 
Mahakama

Mtoaji 
habari wa 

Mahakama

Jaji au 
Hakimu 
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Mahakama Mahakama

Kiungo 
cha 

kusikiliza 
na kuona

Mwanasheria 
wa mama

Mama

Baba

Mwanasheria 
wa baba

Mwakilishi wa 
moja kwa moja 
wa kisheria kwa 

watoto wa zaidi ya 
umri wa 12
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Mahakama itakuwa na 
ushahidi upi?

Katika Mahakama ya Watoto, ushahidi 

unaripotiwa Mahakamani katika 

waraka ulioandikwa unaoitwa ‘hati 

ya kiapo’. Una haki ya kutoa haki 

ya kiapo, na unafaa kuzungumza 

na wakili wako ambaye atakusaidia 

kuitayarisha na kuiandika.

Pia ushahidi unaweza kuripotiwa kwa 

Mahakama kutoka kwa vyanzo vingine, 

kama vile:

▲		rekodi zilizopo na polisi, mahospitali, 

madaktari, mashule, au mashirika 

mengine kuhusu wewe au familia 

yako. Nyaraka hizi zitatolewa 

Mahakamani ikiwa shirika limepewa 

waraka unaojulikana kama ‘ita 

mahakamani’. Mhusika yeyote katika 

kesi anaweza kupanga hati ya kuita 

mahakamani itolewe. Ikiwa una 

mashaka yoyote kuhusu maelezo 

nyeti katika rekodi zako, unafaa 

kuzungumza na wakili wako. Pia 

unafaa kuzungumza na wakili wako 

kuhusu ikiwa itasaidia kutoa hati ya 

kuita mahakamani mashirika yoyote 

ambao unaweza kuwa na ushahidi 

wa kusaidia kesi yako.

▲		vyeti vya kiapo kutoka kwa watu 

wengine husika, ikiwa ni pamoja na 

madaktari wako wa kutibu au weledi. 

Unafaa kuzungumza na wakili wako 

ikiwa hii linaweza kuwa wazo zuri la 

kesi yako.

▲		ripoti kutoka kwa mtaalamu huru 

(kama vile Mweledi kutoka kwa 

Kliniki ya Mahakama ya Watoto) 

ambaye anaweza kuteuliwa ili 

kukadiria familia yako na kutoa  

wazo la mtaalamu ikiwa watoto 

wako wanafaa kurejeshwa kwa 

huduma yako.

Utapewa nakala za ushahidi uliotolewa 

na wahusika wote katika utaratibu. 
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Ukadiriaji wa Kliniki ya 
Mahakama ya Watoto ni nini?
Yeyote ya wahusika, pamoja na wewe, 

anaweza kuuliza Mahakama kutoa 

agizo la ‘Ukadiriaji wa Kliniki’. Ikiwa 

Mahakama itatoa agizo, Mahakama 

ya Watoto itateua ‘mweledi’, ambaye 

atakuwa mfanyakazi wa ustawi wa 

jamii, mwanasaikolojia au mtaalamu  

wa akili, ili kutayarisha ukadiriaji.

Kliniki ya Mahakama ya Watoto 

ni huru kutoka kwa Huduma ya 

Jamii. Mweledi atahoji yeyote 

ambaye Mahakama imeamua anafaa 

kukadiriwa. Mweledi pia anaweza 

kuwa mazungumzo yasio rasmi kwa 

watu wengine ambao wanaweza 

kusaidia kutoa maelezo muhimu.

Mweledi ataangalia ushahidi uliotolewa 

kwa Kliniki na wahusika.

Punde ukadiriaji ukiandikwa, inatumwa 

Mahakamani na kutolewa kwa 

wahusika wote.

Je ninaweza kuwaona watoto wangu wakati wa 
mashtaka?

Ikiwa Huduma ya Jamii wana ‘wajibu wa muda wa ulezi’ wa watoto wako, 
wanafaa kuamua kiwango cha mawasiliano utakachokuwa nacho na watoto 
wako hadi tamati ya mashtaka ya mahakama.

Ikiwa hufurahishwi na kiwango cha mawasiliano ulichonacho, unafaa 
kuzungumza na mfanyakazi wa kesi yako. Ikiwa hamwezi kukubaliana,  
unafaa kuzungumza na wakili wako.

Mara kwa mara mawasiliano yanasimamiwa, kwa kawaida na Huduma  
ya Jamii au wakati mwingine na jamaa.

Mahakama haiwezi ikaelezea Huduma ya Jamii kiwango cha mawasiliano 
wanafaa kusimamia. Ikwa una mtu mwingine ambaye anaweza kusimamia 
mawasiliano yako, lazima Mahakama ikubali ya kwamba mtu huyo anastahili 
na kwamba mawasiliano zaidi nawe ni katika maslahi bora ya watoto wako.

Msimamizi wa mawasiliano ataandika ripoti baada ya kila ziara yako, 
na maelezo kuhusu jinsi ziara ilikuwa na ni nini kilichotokea. Ni muhimu 
kuhakikisha unajitokeza kwa ziara zako zote za mawasiliano, kuwa na tabia 
inayostahili, na utumie muda wa mawasiliano na watoto wako badala ya 
kuzungumza na watu wengine wazima. Zima simu yako ya mkononi na usilete 
watu wengine kwa mawasiliano hadi Huduma ya Jamii iseme hii inakubalika.  
Kumbuka ya kwamba ripoti zinaweza kutumiwa kama ushahidi Mahakamani.
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(Kwa maelezo zaidi angalia ‘Ukadiriaji 

na Ripoti’ zinapatikana kutoka kwa 

Mahakama yako ya ndani, au pigia simu 

Kliniki ya Mahakama ya Watoto kwenye 

(02) 8688 1530 au enda mtandaoni 

katika www.lawlink.nsw.gov.au/ccc

Unafaa kuzungumza kwa wakili wako 

kuhusu ikiwa itasaidia kwa kesi yako 

kufanya maombi ya Ukadiriaji Kliniki.

Mpango wa Huduma ni nini?

Huduma ya Jamii itajaza ‘Mpango 

wa Huduma,’ ambao unaweka 

mapendekezo ya mwisho ya Huduma 

ya Jamii kuhusu mipango ya huduma 

ya siku zijazo ya watoto wako. Mpango 

wa Huduma utakuwa na:

▲		sababu kwa nini Huduma ya Jamii 

ilileta suala Mahakamani

▲		ni nini Huduma ya Jamii inasema 

kimetokea tangu suala liwe 

Mahakamani,

▲		ukadiriaji ikiwa kuna uwezekano wa 

watoto kurejeshwa kwa huduma yako,

▲		Mapendekezo ya jinsi mahitaji 

ya muda mrefu ya watoto wako 

yatatimizwa, ikiwa ni pamoja na 

ambapo watoto wako watakapoishi, 

na kiwango cha mawasiliano watoto 

wako watakuwa nayo nawe na watu 

wengine muhimu katika maisha ya 

watoto wako (km. jamaa na marafiki 

wa karibu),

▲		Sababu Huduma ya Jamii inatoa 

mapendekezo haya. 

Kabla ya Mpango kuwekwa 

Mahakamani, Huduma ya Jamii lazima 

izungumze nawe kuhusu mapendekezo 

yao. Utapokea nakala ya Mpango 

wa Huduma baada ya kuwekwa 

Mahakamani na utakuwa na nafasi ya 

kuijibu. Ikiwa hukubaliani na Mpango 

wa Huduma, unaweza kusema katika 

hati yako ya kiapo unachofikiria kinafaa 

kutendeka badala yake na kwa nini.
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Ingawa Huduma ya Jamii hupendekea 

Mpango wa Huduma, ni Hakimu tu 

anayeweza kutoa uamuzi kuhusu 

maagizo ya mwisho yanayofaa 

kutolewa kuhusu watoto wako. Ni juu 

ya Hakimu kuamua ikiwa ataidhinisha 

au kutoidhinisha Mpango wa Huduma, 

Huduma ya Jamii itaamuriwa kuandika 

Mpango mpya wa Huduma kulingana 

na uamuzi wa Hakimu.

Lazima kuwe na usikilizaji  
wa kesi?

Hapana, sio lazima kuwe na usikilizaji 

kesi. Kabla ya Mahakama iamue kuwa 

na usikilizaji kesi, itakupa nafasi ya 

kutatua mambo kwa makubaliano 

na Huduma ya Jamii na wahusika 

wengine. Njia moja ya kufanya hivi ni 

kwa kuhudhuria ‘mkutano wa utatuzi 

mzozo’ au ‘upatanisho mbadala wa 

utatuzi mzozo’, ambao ni mkutano 

wa siri unaendeshwa na mtu huru. 

Madhumuni ya mkutano ni kumpa kila 

mtu nafasi ya kuzungumza kuhusu kesi, 

na kujaribu kusaidia kila mtu kuafikiana 

kuhusu mipango bora zaidi ya huduma 

ya siku zijazo ya watoto wako. Wakili 

wako atahudhuria mkutano au 

upatanisho na wewe.

Ikiwa wahusika hawatakubaliana, basi 

Mahakama itafanya ‘usikilizaji wa kesi’. 

Utahitaji kuhudhuria, na unaweza kutoa 

ushahidi. Ikiwa utatoa hati ya kiapo 

kutoka kwa mtu mwingine (kama vile 

daktari anayetibu, rafiki, au mfanyakazi 

wa usaidizi) pia wanaweza kutoa 

 Nina Mpango wa Huduma wa Urejeshaji: nafaa 
kufanya nini sasa?

Kurejesha watoto wako kwa huduma yako kunajulikana kama ‘urejeshaji’. 
Katika baadhi ya hali, Mahakama itapea wajibu wa ulezi kwa Waziri wa 
Huduma ya Jamii kwa kipindi kifupi hadi iwe salama kwa watoto kurudi  
kwa huduma yako. 

Ikiwa hii itatokea, Mpango wa Huduma utaonyesha kwa uwazi ‘upeo wa 
malengo’ unahitaji kutimiza kabla ya watoto wako waweze kuja nyumbani. 
Wakati mwingine utaulizwa utoe ‘ahadi’ ili kutimiza malengo haya. Hizi ni 
ahadi unazotolea Mahakama.

Ni muhimu sana utii ahadi zako zote. Weka kumbukumbu zilizoandikwa 
za miadi zote unazohudhuria, na uulize nakala ya mikutano yoyote 
unayohudhuria.

Ikiwa hutatimiza ‘upeo wa malengo’, Huduma ya Jamii inaweza kurejesha kesi 
kwa Mahakama ya Watoto ili kubadilisha au kubatilisha maagizo. Hii inaweza 
kumaanisha ya kwamba watoto wako hawarejeshwi kwa huduma yako.



ushahidi. Wakili wa kila mhusika atatoa 

maoni kuhusu maagizo ya mwisho 

ambayo yanafaa kutolewa.

Hakimu atasikiliza kila mtu na 

kisha atoe uamuzi ambao Hakimu 

anafikiria upo katika maslahi bora  

ya watoto wako.

Je ikiwa sina Wakili?

Ikiwa huna wakili, utaketi katika ‘meza 

ya uwakili’ na uzungumze mwenyewe 

moja kwa moja na Hakimu. 

Utashughulikiwa na Mahakama 

katika njia sawa na wawakilishi wa 

kisheria. Ni bora kuzungumza na 

Mahakama na wawakilishi wengine 

wa kisheria vyema wakati wote, hata 

ikiwa hukubaliana na wanachosema. 

Utahitaji kuandika ‘hati yako ya kiapo’ 

na upee nakala kwa Mahakama na  

kwa wahusika wengine wote.

Katika usikilizaji wa mwisho wa kesi, 

utaweza ‘kuuliza maswali’ mashahidi 

wengine wote. Hii inamaanisha ya 

kwamba utaruhusiwa kuuliza mshahidi 

maswali. Maswali unayouliza yanafaa 

kuwa yale yanasaidia kesi yako, au 

kutia shaka kesi ya mhusika mwingine. 

Mara kwa mara, utafanya hivi kwa 

kumpa shahidi toleo la matukio ambalo 

unataka mshahidi akubali. Hufai 

kubishana na mashahidi au kuwauliza 

maswali yasiostahili. Hufai kutoa 

hoja katika hatua hii – utapata 

nafasi ya kufanya hivyo katika 

tamati ya kesi katika ‘maoni’.

Baada ya kila mtu kutoa 

ushahidi wao, kila mhusika 

anatoa ‘maoni’ kabla ya 

Hakimu kutoa uamuzi. Huu 

ndio wakati unaweza kuambia 

Mahakama maagizo unayotaka 

Mahakama itoe, na sababu zako.

Going to the Children’s Court14
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Ni maagizo gani ya mwisho 
Mahakama inaweza kutoa 
kuhusu watoto wangu?

Katika tamati ya kesi, Mahakama 

inaweza kutoa baadhi ya maagizo  

ya mwisho yafuatayo:

▲		agizo linalotoa uwajibikaji wa mzazi 

kwa Waziri wa Huduma za Jamii, 

au kwa mtu mwingine (kama vile 

jamaa), au kwa mzazi mmoja tu;

▲		agizo la kushiriki ulezi kati yako, mtu 

mwingine na/au Waziri wa Huduma 

ya Jamii;

▲		agizo linalosema kiwango cha 

mawasiliano watoto wako wanafaa 

kuwa nayo na wewe, jamaa wengine 

wa familia na watu wengine 

muhimu;

▲		agizo linalorejesha watoto kwa 

huduma yako lakini linaweka watoto 

chini ya ‘usimamizi’ wa Huduma 

ya Jamii ambayo inawaruhusu 

kusimamia usalama, ustawi na hali 

njema ya watoto wako;

▲		agizo la kwamba wewe, au mtu 

mwingine ambaye anahudumia 

watoto wako, mnatoa ahadi 

(zinaitwa ‘ahadi’) kwa Mahakama 

kuhusu utakachofanya au hutafanya 

katika siku zijazo.

Mahakama itasema maagizo yatadumu 

kwa muda upi: wakati mwingine 

hudumu ni hadi watoto wako wafikishe 

umri wa 18, na wakati mwingine 

yanaisha mapema.

Kwa maelezo zaidi kuhusu 

kinachotokea ikiwa maagizo ya mwisho 

yanatolewa kuipa wajibu wa ulezi kwa 

Huduma ya Jamii, angalia 

KIJITABU CHA 5: Ni nini 
kinachotokea watoto wangu 
wakiwa katika huduma?

watoto katika huduma
Nini kinachotokea wakati watoto  

wangu wako katika huduma?

What happens when my kids are in care?
Swahili

42 3 51
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Ninaweza kupata wakili?

Legal Aid itakupa ‘wakili wa zamu’ ili 

kukusaidia kwenye siku yako ya kwanza 

Mahakamani.

Baada ya kuhudhuria mara ya kwanza, 

utahitaji kupanga wakili akuwakilishe kwa 

kesi yote. Unaweza kufanya hivi kwa:

▲		kuomba usaidizi wa kisheria. Wakili 

wa zamu wa siku yako ya kwanza 

atakusaidia kufanya hivi; au

▲		ikiwa hustahiki kwa usaidizi wa 

kisheria, unaweza kuchagua kulipa 

wakili kibinafsi, au kujiwakilisha. 

Kustahiki kwa usaidizi  
wa kisheria 

Ili kutuma maombi ya usaidizi wa 

kisheria utahitaji kujaza fomu ya 

maombi na umpe wakili wako nyaraka 

zinazothibitisha mapato na mali yako. 

Itasaidia ikiwa utaleta vitu vifuatavyo 

kwa siku ya kwanza ya Mahakama:

▲		kadi yako ya Centrelink au barua au 

ikiwa unapata fadhila AU karatasi ya 

hivi karibuni ya malipo yako ikiwa 

unafanya kazia; na 

▲		nakala za taarifa ya benki ya miezi 

mitatu iliyopita.

MNLA60940

Kupata wakili

Unaweza kupata wakili kwa 

kuwasiliana na:

▲  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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