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Kamu Vasisi 
Kamu Vasisi Kimdir? 
Kamu Vasisi, çocuk koruma sisteminde çocukların ve gençlerin haklarını ve 
çıkarlarını korumaktan sorumlu bağımsız yasal bir görevlidir. Bu, koruyucu 
bakımında veya akraba bakımında, ev bakımda, gözaltında, akıl sağlığı 
tesislerinde veya ıslahevlerinde yaşayan çocukları ve gençleri içerir. 

Kamu Vasisi Dairesi (OPG), toplum ziyaretçileri ve çocuk savunmanları – 
yasal görevliler aracılığıyla kişisel savunmanlık sağlar. Toplum ziyaretçileri 
ve çocuk savunmanları, görüşlerinin ve isteklerinin dinlenmesini ve 
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayarak çocuklara ve gençlere yardımcı 
olur ve onları destekler. 

Bir çocuk toplum ziyaretçisi nasıl yardımcı olabilir? 
OPG toplum görevlileri, çocuk savunmasında önemli bir rol oynar. Bir 
çocuğun veya gencin yardıma, desteğe veya tavsiyeye ihtiyaç duyduğu her 
zaman onların yanındadırlar; bu, onların bakım düzenlemeleri, hakları 
veya onları ilgilendiren basit konularla ilişkili olabilir. 

Bakıma giren veya yeniden bakıma giren her çocuk bir toplum ziyaretçisi 
tarafından ziyaret edilir ve sonra, çocuğun veya gencin bireysel ihtiyaçları 
temelinde düzenli ziyaretler kararlaştırılır. 

Bir toplum ziyaretçisinin bir çocuğa nelerde yardımcı olabileceğine ilişkin 
bazı örnekler şunlardır: 

 yaşadıkları yerlerde ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak 

 bir çocuğun veya gencin görüşlerini onun çocuk güvenliği görevlisine 
belirterek 

 sorunların veya anlaşmazlıkların çözümlenmesine yardımcı olarak 

 bakımdan ayrıldıklarında bağımsız hale gelmelerinde onlara yardımcı 
olarak. 

Bir çocuk savunmanı – yasal görevli nasıl yardımcı 
olabilir? 
Eyalet çapındaki bir yasal görevliler ekibi aracılığıyla OPG, çocuk koruma 
sistemindeki çocuklara ve gençlere, şunları yaparak tavsiyeler, bilgiler, 
yardım ve destek sağlar: 

 onları ilgilendiren hukuksal konular hakkında bilgi ve tavsiye sağlayarak 

 aile grubu toplantılarında, mahkeme ve kurullarda onların bakım 
düzenlemelerini etkileyecek kararlar verildiğinde onların görüşlerinin 
dinlenmesi ve dikkate alınması için onlara yardım ederek 

 mahkeme görüşmelerinde destek ve yasal temsilcilikler ve diğer tür 
temsilcilikler sağlayarak   

 çocuk güvenliği görevlisi tarafından verilen kararlara ilişkin olarak veya 
çocuk koruma kararları ile ilgili olarak bir mahkeme veya kurula bir 
başvuruda bulunulmasına yardımcı olarak 

 okuldan geçici olarak uzaklaştırılmak veya atılmakla ilgili sorunu olan 
bir çocuğa veya gence yardımcı olarak. 

 

 

 

Daha fazla bilgi için bizimle ilişkiye geçin 

Kamu Vasisi Dairesi 

Tel:Ücretsiz arama 1800 661 533 veya 07 
3225 8325 

SMS0418 740 186 

Elektronik posta: 
child@publicguardian.qld.gov.au  

İnternet sitesi: 
www.publicguardian.qld.gov.au 

Bizimle ilişkiye geçmek veya bir konunun 
kendi dilinizde açıklanmasını isterseniz, 
lütfen Yazılı ve Sözlü Çeviri Servisi (TIS) ile 
131 450 numaralı telefondan ilişkiye geçip 
Kamu Vasisini aramalarını isteyin 

tel:1800661533
tel:+61732258325
tel:+61732258325
sms:1300653187
mailto:child@publicguardian.qld.gov.au
http://www.publicguardian.qld.gov.au/

