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 Nini kinachotokea wakati watoto  
 wangu wako katika huduma?

Kuna vijitabu vitano katika mfululizo uliotafsiriwa wa watoto  
katika huduma vinavyopatikana kutoka kwa Legal Aid NSW.

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

2 Kwenda kwa Mahakama ya Watoto

3  Mambo yamebadilika na ninataka  
watoto wangu: naweza kufanya nini?

4  Mahakama ya Watoto ilitoa uamuzi  
ambao sifurahii: naweza kufanya nini?

5 Ni nini kinachotokea wakati watoto  
wangu wako katika huduma?

6  Watoto wa Asili ya Australia na wa  
Visiwa vya Torres Strait na huduma 

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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Ni nini kinachotokea wakati 
Mahakama inaweka watoto 
wangu chini ya Huduma ya 
Jamii?

Watoto wako wakiwekwa katika 
huduma, Huduma ya Jamii hutafuta 
mahali ambapo ni salama na thabiti. 
Uwekaji unaweza kuwa na jamaa 
au rafiki wa familia, mtoaji huduma 
ya ulezi, uwekaji wa makazi ikiwa 
watoto wako wana mahitaji ya juu 
na wanahitaji uangalifu wa karibu au 
mpango huru wa kuishi.

Mtoaji ulezi anaweza kuwa mtu wa 
kipekee, au wachumba. Wanaweza 
kuwa na watoto wao wenyewe, au 
kuna kuwa na watoto wengine wa 
kulea wanaoishi nao. Kuna watoaji 
walezi kutoka kwa usuli tofauti wa 
utamaduni na dini.

Ni nani anatoa uamuzi kuhusu 
watoto wangu wakiwa katika 
huduma?

Yeyote aliye na ‘wajibu wa ulezi’ 
anaweza kutoa maamuzi ya watoto. 
Wakati mwingine uamuzi wa 
Mahakama hupea wajibu wa ulezi 
kwa zaidi ya mtu moja, kwa hivyo 
ni muhimu sana uangalie maagizo 
yanasema nini.

Katika baadhi ya kesi wazazi wanapewa 
wajibu wa ulezi kwa masuala kama dini 
au utamaduni, hata ikiwa watoto wako 
katika huduma.

Ikiwa Mahakama imepeana wajibu 
wa ulezi wa watoto wako kwa 
Waziri wa Huduma ya Jamii, basi 
wafanyakazi wa Huduma ya Jamii 
wataweza kuwatolea uamuzi. 
Wakati mwingine watoaji ulezi 
wanasimamiwa na shirika ambalo 
wafanyakazi wao watatoa uamuzi 
kwa niaba ya Huduma ya Jamii.

Hata ingawa watoaji ulezi hawana 
wajibu wa ulezi, bado wanaweza 
kutoa uamuzi kuhusu huduma 
‘siku-kwa-siku’ ya watoto wako. Hii 
inajumuisha uamuzi wa vitu kama 
mavazi na mitindo ya nywele (ila 
kama hizi ni muhimu kwa sababu za 
kitamaduni au dini), mlo, adhabu au 
usimamizi wa mwenendo, kwenda 
kwa shughuli za nje ya shule na 
matibabu madogo au tiba ya dharura.

Kwa maelezo zaidi kuhusu wajibu 
wa ulezi na maagizo ya Mahakama, 
angalia KIJITABU CHA 2: Kwenda 
kwa Mahakama ya Watoto.

watoto katika huduma

Kwenda Mahakama ya Watoto

Going to the Children’s Court
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Nitajuaje jinsi watoto wangu 
walivyokuwa?

Ni muhimu kuhakikisha ya kwamba 
Huduma ya Jamii ina maelezo 
yako ya sasa ili waweze kuwasiliana 
nawe. Pia ni muhimu kuwasiliana na 
mfanyakazi wa kesi anayewajibika 
kwa watoto wako na uwe na mvuto 
wa jinsi watoto wako wanavyoen-
delea kwa kuuliza maswali.

Una haki ya maelezo kuhusu kukua 
na maendeleo ya watoto wako ikiwa 
ni pamoja na afya yao na jinsi wana-
vyoendelea shuleni. Unaweza kuuliza 
Huduma ya Jamii kukupa nakala ya 
nyaraka kama vile ripoti za shule.

Una haki ya kwenda mikutano ya 
upangaji kesi na kuwa na kauli 
kuhusu watoto wako, haswa wakati 
uamuzi unafanywa kuhusu siku za 
usoni za watoto wako.

Baada ya mashtaka ya huduma 
kukamilika, wakati mwingine Ma-
hakama inaweza kuagiza Huduma 
ya Jamii kutayarisha ripoti kuhusu 
watoto wanavyoendelea. Utatumiwa 
nakala ya hizi ila kama Mahakama 
inaagiza hii isitokee.

Na kuhusu mawasiliano?
Isipokuwa katika hali nadra sana, 
watoto wengi katika huduma wana 
mawasiliano na familia yao. Mipango 
yako kuwasiliana na mtoto wako 
yanafaa kuwekwa katika Mpango wa 
Huduma (angalia KIJITABU CHA 2: 
Kwenda kwa Mahakama ya Watoto). 

Ikiwa Mahakama ya Watoto imetoa 
agizo kuhusu nani anaweza kuwasi-
liana na watoto wako, kisha agizo la-
zima lifuatwe. Agizo litasema ni mara 
ngapi mawasiliano yanafaa kutokea, 
na ikiwa yanahitaji kusimamiwa.

Wakati mwingine badala ya maagizo, 
Mahakama huandika ‘mwandiko’. 
Hii sio ya kuazimishwa lakini inatoa 
mwongozo wa jinsi mawasiliano 
yanafaa kutokea, huku bado ikiruhusu 
uwezo ikiwa mambo yatabadilika.

Kumbuka ya kwamba maagizo ya 
mawasiliano na Mipango ya Huduma 
kwa kawaida huweka kiwango ‘ki-
dogo’ cha mawasiliano. Hii inamaani-
sha ya kwamba inawezekana kwako 
kuwa na mawasiliano zaidi baada ya 
maagizo ya mwisho kutolewa, lakini 
ikiwa tu mtu aliye na wajibu wa uzazi 
wa watoto wako anakubali.

Ikiwa mambo yanaendelea vizuri na 
watoto wako wananufaika kutoka kwa 
mawasiliano, inawezekana kukubaliana 
kuongeza kiwango cha mawasiliano 
ulicho nacho na watoto wako.

Ikiwa unafikiria watoto wako wa-
naweza kunufaika kutoka kwa mawasi-
liano zaidi na wewe na mtu aliye na 
wajibu wa ulezi anakataa, unafaa ku-
pata ushauri wa kisheria kuhusu kujaza 
maombi ya sehemu 90 pia ijulikanayo 
kama maombi ya ‘mabadiliko’ au ‘ku-
batilisha’ ili kubadilisha agizo la mwisho 
(angalia KIJITABU CHA 3: Mambo 
yamebadilika na ninataka watoto 
wangu: ninaweza kufanya nini?).
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Wakati mwingine inawezekana kuku-
fanyia mpango ili una mawasiliano ya 
simu au mengine na watoto wako. Hii 
itawekwa katika agizo la mawasiliano 
au Mpango wa Huduma.

Mara kwa mara inawezekana kwako 
kuandikia watoto wako wakati wako 
katika huduma. Kwa kawaida unafaa 
kutuma barua kupitia Huduma ya Jamii 
ambao watawatumia watoto wako. 
Unaweza kutuma kadi na barua wakati 
wowote. Unaweza kujumuisha picha 
ukipenda. Pia unaweza kutuma zawadi 

katika hafla maalum ikiwa kwa sababu 
fulani huwezi kuhudhuria mawasiliano 
ya uso-kwa-uso na watoto wako. Ni 
muhimu kuhakikisha mipango hii ya 
mawasiliano inaandikwa katika maa-
gizo au Mpango wa Huduma.

Ikiwa unataka kuwa na mawasiliano na 
watoto wako ni muhimu sana kwamba 
yeyote aliye na wajibu wa ulezi wa 
mtoto wako anajua jinsi ya kuwasiliana 
nawe. Ukihama au namba yako ya 
simu kubadilika, lazima uwajulishe.

Ni muhimu sana kuhudhuria 
matembezi ya mawasiliano yote 
na watoto wako. Ikiwa utakosa 
matembezi ya mawasiliano na huna 
agizo la Mahakama kwa mawasiliano, 
mtu aliye na wajibu wa ulezi anaweza 
kupunguza kiwango cha matembezi 
ya mawasiliano unayoweza kuwa 
nayo na watoto wako.

Je, nitawaona watoto wangu mara ngapi?

▲  Wakati wa mashataka Mahakamani mawasiliano yako yanaweza 
kuwa mara kwa mara. Na watoto wadogo inaweza kuwa (lakini sio 
daima) zaidi ya mara moja kwa wiki. Na watoto wakubwa inaweza 
kuwa kila wiki au kila wiki mbili.

▲  Ikiwa mahakama inaamua ya kwamba watoto wako watarejea 
nyumbani, mawasiliano yako yanaweza kuzidi hadi warudi kwako 
kabisa. Hii inaitwa urejeshaji. 

▲  Ikiwa Mahakama itaamua ya kwamba hutarejeshewa watoto,  
basi mawasiliano yako yatapunguzwa polepole. 

▲  Mara ambazo una mawasiliano inalingana sana na hali za kibinafsi za 
watoto wako – umri wao, afya yao, ambapo wanaishi, utaratibu wao, saa 
za shule, na mambo mengine tofauti yanayotokea katika maisha yao. 

watoto katika huduma
Mambo yamebadilika na ninataka watoto 

wangu waregee: ninaweza kufanya nini?

Things have changed and I want my kids back: what can I do?
Swahili
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Je ikiwa Huduma ya Jamii 
zinakataa kuweka watoto 
wangu na familia yangu?

Ikiwa Waziri wa Huduma ya Jamii 
ana wajibu wa ulezi wa watoto 
wako, basi Huduma ya Jamii in-
aweza kuamua ambapo watoto 
wako wataishi. Mahakama ya Watoto 
haiwezi kuambia Huduma ya Jamii 
mahali pa kuweka watoto wako.

Jamaa yeyote ya familia yako anaweza 
kuuliza Huduma ya Jamii kuwai-
dhinisha kama watoaji huduma. Ikiwa 
Huduma ya Jamii itakataa kufanya hivi, 
inawezekana kwa jamaa ya familia 
yako kutuma maombi kwa Baraza la 
Maamuzi ya Usimamizi ili kukagua 
uamuzi wa Huduma ya Jamii.

Ikiwa una jamaa wa familia au rafiki 
ambaye angependa kuhudumia 
mtoto wako na Huduma ya Jamii 
haikubaliani, uliza jamaa au rafiki 
kutafuta ushauri wa kisheria.

Nina shauku kuhusu watoto 
wangu katika huduma: 
nitaenda wapi?

Ikiwa una shauku ya kweli ya 
kwamba watoto wako hawaendelei 
vyema katika huduma, ni muhimu 
uzungumze kwa mfanyakazi wa kesi 
yao haraka iwezekanavyo.

Ikiwa utagundua kitu kinachokupa 
shaka katika matembezi ya mawasiliano 
na watoto wako, mjulishe msimamizi 
wa mawasiliano na uwaulize wainakili. 

Hakikisha unafuatilia shaka zako na 
mfanyakazi wa kesi.

Ikiwa unahisi watoto wako, wako 
hatarini na Huduma ya Jamii 
hawashughuliki masikitiko yako, 
unafaa kuwasiliana Laini ya Usaidizi  
ya Ulindaji Mtoto kwenye nambari  
ya simu 132 111.

Ikiwa una masikitiko kuhusu watoto 
wako, au una ugumu kuwasiliana na 
Huduma ya Jamii, na huwezi kutatua 
masikitiko haya na mfanyakazi wa 
kesi ya watoto wako au Msimamizi wa 
Mfanyakazi wa kesi, unaweza kutoa 
malalamiko kwenye Laini ya Malala-
miko ya Huduma ya Jamii kwenye 
nambari ya simu 1800 000 164.

Ikiwa bado una shaka, unaweza  
kulalamikia Mchunguzi Maalum  
wa NSW mtandaoni katika:  
www.ombo.nsw.gov.au

Mchunguzi Maalum ni mtetezi huru 
ambaye kazi yake ni kuhakikisha 
mashiriko yanayoangalia (ikiwa 
ni pamoja na Huduma ya Jamii) 
wanatimiza utendaji wao vizuri 
na wanaboresha uwasilishaji 
wao wa huduma kwa umma.

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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