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Çokkültürlü Koruyucu Bakım 
Servisi (Multicultural Foster 
Care Service) nedir?
Uluslararası Yerleştirme Hizmetleri 
Çokkültürlü  Koruyucu Bakım Servisi 
(Settlement Services International 
Multicultural Foster Care Service – 
MCFS), kültürel ve dil bakımından 
çeşitli kökenlerden çocuklar için 
koruyucu bakıcılar ve sosyal hizmet 
desteği sağlamaktadır. Bunlar 
arasında Türk kökenli çocuklar da 
mevcuttur. Biz Sidney ana kentinin 
bazı bölgeleri ile Hunter/Central Coast 
bölgelerinde 0-18 yaş arası çocuklar 
için hizmetler sağlamaktayız.  
MCFS Türk kökenli çocuklar için 
güvenli ve şefkatli koruyucu bir ev 
ortamı sağlamak amacı ile Türk 
koruyucu bakıcılar aramaktadır.

Koruyucu bakıcı ne demektir?
Koruyucu bakıcılar, kendi aileleri ile 
güvenli bir şekilde yaşayamayan 
çocuklar ve gençlere bakan 
kimselerdir. Bu kimseler bu gibi 
korunmasız çocuklar için güvenli 
ve şefkatli bir ev ortamı sağlarlar. 
Koruyucu bakıcılar rehberlik, destek 
ve teşvik sağlamak yoluyla bakılan 
çocukların hayatlarında gerçek bir 
farklılık yaratırlar. Koruyucu bakıcılar 
eğitimden geçirilir, değerlendirmeye 
tabi tutulur ve kendilerine koruyucu 
bakıcılık sağlamak için yetki verilir. 
Halihazırda NSW’de kendi evinin 
dışında bakım altında olan 18,500’den 
fazla çocuk ve genç bulunmaktadır. 
Koruyucu bakıcılar bu gibi çok sayıda 
çocuk için ev ortamı sağlamaya 
yardımcı olma bakımından hayati bir 
rol oynamaktadırlar.

What is the Multicultural 
Foster Care Service?
The Settlement Services International 
Multicultural Foster Care Service 
(MCFS) provides foster carers and 
casework support for children from 
culturally and linguistically diverse 
backgrounds. This includes children 
from Turkish speaking backgrounds.
We provide services for children aged 
0-18 years from parts of metropolitan 
Sydney and the Hunter/Central  
Coast area.

MCFS is seeking foster carers from 
Turkish speaking backgrounds to 
provide safe and caring foster homes 
for children from Turkish speaking 
backgrounds.

What is a foster carer?
Foster carers care for children and 
young people who can’t live safely 
with their family. They provide safe 
and caring homes for these vulnerable 
children. By providing guidance, 
support and encouragement, foster 
carers make a real difference to the 
lives of children in care. Foster carers 
are trained, assessed and authorised 
to provide foster care. Currently, there 
are more than 18,500 children and 
young people in out-of-home care in 
NSW. Foster carers play a vital role in 
helping to provide homes for many of 
these children.
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Koruyucu bakıcılarda ne gibi 
özellikler aranır?
İyi bir koruyucu bakıcıda aranan esas 
özellikler çocuklara ve gençlere yönelik 
samimi ilgi ve çocuğun faydasını en çok 
gözetecek şekilde ona odaklanmadır. 
Diğer önemli özellikler şunlardır:

• eşduyum (empati) ve iyi dinleme 
becerileri

• işler zorlaştığında sabır gösterme
• esneklik ve uyum kabiliyeti
• sabır ve şakacılık
• kendi kişisel ve aile hayatında 

istikrar ve tutarlılık
• çocukları fiziksel cezalandırmaya 

başvurmadan yönlendirme ve 
terbiye etme becerisi

• duygusal açıdan kendine bakabilme 
ve sağlıklı olma

• çocuğun hayatında olabilecek öz 
ebeveynleri ve sosyal görevli gibi 
diğer kimselerle işbirliği içinde 
çalışmaya istekli olma

• duruma göre çocuğun kendi kültürü, 
dili ve dini inancını  içerecek şekilde 
kimlik kazanmasına destek sağlama 
bakımından istekli olma.

What qualities make a good 
foster carer?
The main qualities that make an 
effective foster carer are a genuine 
interest in children and young people 
and a focus on the child’s best interests. 
Other strong attributes include:

• empathy and good listening skills

• perseverance when things  
get tough

• flexibility and adaptability

• patience and humour

• stability and consistency in your 
personal and family life

• an ability to guide and discipline 
children without the use of physical 
punishment

• being able to look after yourself 
emotionally and staying well

• a willingness to work with other 
people in the child’s life such as birth 
parents and caseworkers

• a willingness to support the child 
to develop a sense of identity that 
includes their culture, language and 
religion, where appropriate.
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Neden bazı çocuklar koruyucu 
bakıma ihtiyaç duyar?
Koruyucu bakım, çocuklara kendi 
ailesinin güvenli veya şefkatli bir ev 
ortamı sağlayamadığı zamanlarda onlara 
bir ev ortamı sunmanın bir yoludur. 
Bakımdaki çocuklar ve gençler kendi öz 
ebeveynleri ve ailelerinden, yaşadıkları 
kötü muamele ve ihmal nedeniyle 
geçici veya sürekli olarak alınmaktadır. 
Kötü muamele veya ihmalin ortaya 
çıkmasında farklı nedenler mevcuttur. 
Bu nedenler arasında ebevenlerin genel 
olarak baş edememesi, bir ebeveynin 
bunalımlı veya diğer zihin sağlığı 
sorunları olması, evde ev içi şiddet 
olması ve/veya alkol ve uyuşturucu 
konuları bulunmaktadır.

Why do some children need 
foster care?
Foster care is a way of offering children 
a home while their own family is unable 
to provide them with a safe or caring 
home environment. 

Children and young people in care 
have been removed temporarily or 
permanently from their birth parents and 
families due to experiences of abuse or 
neglect. There are different reasons as 
to why the abuse or neglect may have 
occurred.  These reasons can include 
parents generally not coping, a parent’s 
depression or other form of mental 
health concerns, domestic violence 
taking place in the home, and/or alcohol 
and drug issues.
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Koruyucu bakım çeşitleri
Dört ana koruyucu bakım çeşidi 
vardır. Koruyucu bakıcı olmak için 
başvurduğunuz zaman, size hangi 
çeşit(ler)deki koruyucu bakım sağlamak 
istediğiniz sorulacaktır.

Acil bakım
Acil bakım, güvenlikleri açısından 
halihazırda endişe sözkonusu olması 
nedeniyle acil olarak yerleştirilmesi 
gereken çocuklar içindir. Bu tür bakımın 
süresi birkaç geceden birkaç haftaya 
kadar değişebilir.  

Dinlenme bakımı  
Zaman zaman öz ebevenler veya 
koruyucu bakıcılar kendi bakım 
sorumluluklarına ara vermeye 
gereksinim duyarlar. Dinlenme 
bakımı, öz ebeveynlere veya koruyucu 
bakıcılara bir dinlenme imkanı 
yaratabilmek için; örneğin okul tatilleri 
veya hafta sonlarında, çocuklara kısa 
süreli olarak bakmayı kapsar.  

Kısa ve orta vadeli bakım  
Kısa ve orta vadeli bakım birkaç 
aydan birkaç yıla kadar herhangi 
bir süre olabilir. Çocuklar, kendi 
öz ailelerinden alınmalarına neden 
olan sorunların halledilme ve kendi 
ailelerine tekrar dönebilme olasılığının 
olduğu durumlarda kısa ve orta vadeli 
bakıma yerleştirilirler.  

Uzun vadeli veya sürekli bakım  
Uzun vadeli veya sürekli bakım, 
çocuğun kendi ailesine dönmesinin 
beklenmediği durumlara işaret eder. 
Bu tür bakım çocuk 18 yaşını doldurana 
kadar devam edebilir.

Types of foster care
There are four main types of foster care. 
When you apply to become a foster 
carer, you will be asked to say which 
type(s) of foster care you would like  
to provide.

Emergency care 

Emergency care is for children who need 
an urgent placement because there are 
immediate concerns for their safety. The 
duration of this type of care can range 
from a few nights to a few weeks. 

Respite care 

From time to time, birth parents or foster 
carers need a break from their caring 
role. Respite care involves looking after 
children for short periods of time to 
allow their birth parents or foster carers 
to have a break, for example, over 
school holidays or weekends 

Short to medium-term care 

Short to medium-term care can last 
from anywhere between a number of 
months to a number of years. Children 
are placed in short to medium-term 
care where there is a possibility that 
the problems which caused them to be 
removed from their birth families can be 
resolved and they will be able to return 
to their families. 

Long-term or permanent care 

Long-term or permanent care refers 
to situations where the child is not 
expected to return to their  
birth family. This type of care can last 
until the child turns 18.
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Koruyucu bakıcı olma hakkım 
var mı?
Aşağıdaki koşullara sahip olan herkes 
koruyucu bakıcı olmak için başvurabilir.
Başvuru sahiplerinin şu özellikleri 
taşımaları zorunludur:

•	 21 yaştan yukarı olmak 
• Avustralya vatandaşı veya sürekli 

oturum sahibi olmak

• fisikzel ve duygusal olarak sağlıklı 
olmak ve bir çocuğa veya gence 
bakım sağlama becerilerini 
etkileyecek herhangi bir tıbbi 
sorunu olmamak

MCFS koruyucu bakıcıların farklı kişisel 
ve aile şartları olabileceğini kabul 
etmektedir.  
Koruyucu bakıcıların kendi koşulları şu 
şekillerde olabilir: 

• bekar, evli veya nikahsız evli  
• kirada, evinin borcunu ödemekte 

olan veya ev sahibi 
• çalışan veya çalışmayan 
• anne-baba veya çocuklara yardım 

etmeyi çok seven bir kimse

Am I eligible to become  
a foster carer?
Anyone can apply to become a 
foster carer as long as they meet the 
conditions set out below.

Applicants must be:

•	 over 21 years of age 

•	 an Australian citizen or permanent 
resident

•	 in good physical and emotional 
health without any medical condition 
that may affect their ability to  
care for a child or young person

MCFS recognises that foster carers 
can have different personal and family 
circumstances. 

Foster carers can be:

•	 single, married or in a de facto 
relationship 

•	 renting, buying or you may  
own your home 

•	 working or not working 

•	 a parent or someone who has a 
strong interest in helping children
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Koruyucu bakıcılara neler 
sağlanmaktadır
Bir çocuğa koruyucu bakım 
sağlamanın ne gibi mükafatları 
vardır?
Koruyucu bakıcılar, bakım ve korumaya 
muhtaç korunmasız çocuklara bakım 
hizmeti sunmak suretiyle önemli bir 
katkı sağlarlar. Evinizi ihtiyaç sahibi olan 
bir çocuğa açmak, çeşitli mükafatları 
beraberinde getiren büyük bir karardır. 
Aşağıda koruyucu bakıcıların bazı 
kişisel tecrübelerini bulacaksınız:

•	 “Başta doğru şeyi yapıp 
yapmadığımdan emin değildim. 
Bu yıllarca aklımda idi ve bunu yapıp 
yapmama konusunda kararsız idim. 
Kocamla konuştum ve beni çok 
teşvik etti. Sonucun ne olabileceğini 
bilmediğim için korkuyordum. 
Birbirimizle uyuşabilir miydik? 
Bunu devam ettirebilir miydim? 
Birisi bana sabırlı olmamı söyledi 
ve ben zorlukları aşabildiğim için 
çok memnunum. Ben zorlu göreve 
hazırdım ve onlar (çocuklar) benim 
sabrımı ve annelik becerilerimi 
sınadılar. Ama şimdi bundan dolayı 
kedimi çok şanslı hissediyorum.”

•	 “Benim bakış açım, çocukların 
Toplum Hizmetleri’nden mi 
(Community Services) ya da onlar 
kendi çocukların mı; bu önemli değil. 
Çocuk çocuktur – onlar değişmezler. 
Bu çocuklar benim evime ailemin 
bir parçası olarak gelmektedir. Bu 
durum benim torunlarıma sevgiyi ve 
benim hayatımı paylaşmayı öğretti.”

•	 “Siz onlara sevginizi ve 
kaybettiklerini veriyorsunuz. Onlara 
ailenizin bir parçası olarak davranın.”

What to expect as a  
foster carer

What are the rewards of providing 
foster care to a child?

Foster carers make a significant 
contribution by caring for vulnerable 
children in need of care and protection. 
Opening your home to a child in 
need is a big decision that brings 
many rewards.  Following are some 
comments from carers about their 
personal experiences:

•	 “At first, I wasn’t sure if I was doing 
the right thing. It had been on 
my mind for years and I had this 
hesitation whether to do it or not. 
I spoke with my husband and he 
was very encouraging. I was scared 
because I didn’t know what the 
outcomes would be. Would we fit 
in with each other? Would I be able 
to keep up? Somebody told me to 
be patient and I am so glad I stuck 
through the hard bits. I was up for 
the challenge and they (the children) 
tested my patience, my mothering 
skills. But I feel so lucky about it now.”

•	 “The way I see it is whether the 
children are from Community 
Services or they are your own 
children, it doesn’t matter. Kids are 
kids – they don’t change. These 
kids come into my house as part 
of my family. This has taught my 
grandchildren to love and  
share my life.”

•	 “You give them your love and give 
them what they have missed out on.  
Treat them as part of your family.”
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Çocuk nasıl bir kimse olacaktır?
Bütün çocuklar gibi, koruyucu bakımda 
olan çocukların da kendi kişilikleri, 
güçlü yanları ve becerileri olacaktır. 
Ancak bu çocukların kötü muamele 
gördükleri ve ihmal edildikleri ve öz 
ailelerinden koparıldıklarını unutmamak 
gerekir. Bu nedenle onların güvensiz 
olmaları ve kendilerini üzgün, korkulu, 
kuşkulu ve hatta sinirli hissetmeleri 
alışılmamış bir durum değildir. 
Kendilerini bu şekilde hisseden 
çocuklara bakmak zorlayıcı olabilir. 
Ancak, olası zorlukların üstesinden 
gelmek için siz ve çocuk sosyal 
görevlinizden destek alacaksınız. 
Koruyucu bakımda olan çocuklar 0 ile 18 
yaş arasında olabilirler. Başvurduğunuz 
zaman farklı yaşlarda çocuklara bakmak 
isteyip istemediğiniz sorulacaktır.    

Bana ne gibi destekler 
sağlanacaktır?
Koruyucu bakıcılar aşağıdakileri 
içeren bir dizi destek hizmetlerinden 
faydalanabilirler:  

• size ve çocuğa destek sağlayacak 
Türkçe konuşan sosyal görevli

• sosyal görevlinizin size aylık 
ziyaretleri ve düzenli telefon irtibatı

• kriz durumları için 24 saat telefon 
desteğine erişim

• başta ve düzenli olarak Türkçe ve 
İngilizce dillerinde yapılan düzenli 
eğitim

• Türkçe konuşan koruyucu bakıcılar 
için destek grupları 

• dinlenme bakımı
• çocuğun bakım masraflarını 

karşılamak için maddi destek
• siz ve çocuk için bir dizi destek 

hizmetlerine havale edilme

What will the child be like?

Like all children, those in foster care will 
have unique personalities, strengths 
and qualities. It is important to note, 
however, that these are children who 
have experienced abuse or neglect and 
removal from their birth families.  As a 
result, it is not uncommon for them to 
be insecure and feel sadness, distrust, 
anxiety and even anger.  

It can be challenging to look after 
children who feel this way. However, 
you and the child will receive support 
from your caseworker to work through 
any difficulties. Children in foster care 
can be aged from 0-18 years. When 
you apply, you will be asked if you have 
a preference for caring for children at 
different ages.   

What support will I receive?

Foster carers have access to a range of 
support services, including: 

•	 a professional Turkish speaking 
caseworker to support you and  
the child

•	 monthly visits and regular phone 
contact with your caseworker

•	 access to 24 hour on call phone 
support for crisis situations

•	 initial and ongoing training 
conducted in Turkish and English

•	 support groups for Turkish speaking 
foster carers 

•	 respite care

•	 financial support to meet the cost  
of caring for the child

•	 referrals to a range of support 
services for you and the child
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Ne gibi maddi destekler sağlanacaktır? 
Koruyucu bakıcılar bakımlı çocuğun yaşına 
bağlı olarak iki haftada bir belirli miktarda 
ödenek alacaklardır. Bu ödenek çocuk sizinle 
yaşadığı sürece onun giyim, yiyecek, eğitim ve 
diğer ihtiyaçlarını karşılamak içindir. 

Bana eğitim sağlanacak mı?
Tüm yeni koruyucu bakıcılar çocuklara ve 
gençlere bakım verme konusunda eğitime 
tabi tutulacaklardır. Eğitime katılmak 
mecburidir. Kurs iki ile üç gün kadar 
sürmekte ve hafta sonları veya hafta içinde 
akşamları verilebilmektedir. Ayrıca koruyucu 
bakıcı olmanızdan sonra da düzenli 
eğitimlere katılma imkanınız olacaktır. 
Tüm eğitimler ücretsizdir. 

Neden Türkçe konuşan 
bakımdaki çocuklar Türkçe 
konuşan koruyucu bakıcılara 
ihtiyaç duymaktadır??
Kendi kültür, din ve dilini öğrenme ve 
bu bağlarını devam ettirme konusunda 
desteklenen bakımdaki çocuklar, büyüdükleri 
zaman bu şekilde desteklenmeyen çocuklara 
göre daha başarılı olmaktadırlar. Bu bağlar 
çocukların nereden geldiklerini anlamalarına 
yardımcı olmakta ve bir aidiyet duygusu ve 
kültürel, dini ve dilsel bir kimlik geliştirmelerine 
yardımcı olmaktadır.   
Çocukların kendi kültür, dil ve dini inançlarına 
bağlı kalmalarına yardımcı olma ayrıca 
çocukların kendi öz ebeveynlerine dönmeleri 
halinde faydalı olmaktadır.
Bizim koruyucu bakım servisimiz çocuklara 
bu bağların korunmasında yardımcı olmaya 
odaklanmayı özellikle önemsemektedir. Bizim 
servisimizle çalışan koruyucu bakıcılar olarak 
size teslim edilen çocukların kendi kültür, din 
ve dillerini öğrenme ve bu bağlarını devam 
ettirmeleri konusunda onlara yardımcı olma 
konusu üzerinde önemle durmanızı sizden 
isteyeceğiz. Gerekli olduğu hallerde sosyal 
görevlierimiz size yardımcı olacaklardır.

What financial support will  
be available? 

Foster carers receive a fixed fortnightly 
allowance based on the age of the 
foster child. This allowance is for 
meeting the cost of clothing, food, 
education and other needs of the child 
while they are living with you.

Will I get training?
All new foster carers are trained to 
care for children and young people. 
Training is mandatory. The course 
lasts two to three days and can 
be conducted either on weekends 
or weeknights, and is mandatory.  
You will also have access to ongoing 
training once you become a foster 
carer. All training is free.

Why Turkish speaking 
foster children need Turkish 
speaking foster carers?
Children in care who are supported to 
learn about and maintain a connection 
to their culture, religion and language 
have better outcomes as they grow 
up than those who are not supported 
in this way. These connections help 
children to understand where they 
have come from and to develop their 
sense of belonging and identity.   

Helping children stay connected with 
their culture, language and religion 
also helps if and when children are 
returned to their birth parents.

Our foster care service has a strong 
focus on helping children to maintain 
these connections. As foster carers 
with our service, we will be asking you 
to commit to helping children placed 
with you to learn about and remain 
connected with their culture. Where it  
is required, our caseworkers will  
provide support.
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Koruyucu bakıcı olmak için 
nasıl başvurabilirim ve bunun 
için neler yapmak gerekir?
Eğer MCFS bünyesinde koruyucu 
bakıcı olmaya ilgi duyarsanız, bizimle 
(02) 8799 6700 nolu telefondan irtibata 
geçiniz ve Ev Dışı Bakım (Out of Home 
Care) Yöneticisi ile görüşünüz. 
Koruyucu bakım, bunun kapsamı ve 
başvurma şekli hakkında konuşacak 
olan Türkçe bilen bir görevlinin gelip 
sizinle ve ailenizle konuşması için bir 
zaman ayarlarız. 
Size, sağladığımız hizmet hakkında yazılı 
bilgi ve bir başvuru formu verilecektir. 
Gerekli olan bilgileri topladıktan ve 
başvurmaya karar verdikten sonraki 
adım, başvuru formunu bize sunmanız 
olacaktır. Eğer yardıma ihtiyaç 
duyarsanız, Türkçe bilen bir görevlinin 
başvuru formunu doldurmanıza yardım 
etmesini sağlayabiliriz.
Bundan sonra sizi, servisimizin 
bünyesinde bir koruyucu bakıcı olup 
olamayacağınızı belirlememize yardımcı 
olacak bir değerlendirme işlemi için 
davet ederiz. 
Bu işlem şunları kapsamaktadır:
• evinizin güvenlik açısından teftişi
• tıbbi ve kişisel referans istenmesi
• evinizdeki tüm yetişkinlerin 

Çocuklarla Çalışma (Working 
with Children) ve sabıka kayıtları 
açısından incelenmesi

• birkaç hafta sonuna ve/ veya hafta 
içi akşamlara yayılabilecek ve 
Türkçe ve İngilizce olarak yürütülen 
eğitim çalışmalarına katılma 

• servisimiz bünyesinde bir 
koruyucu bakıcı olarak atanmaya 
uygunluğunuzu belirlemek için 
sizinle ve aile bireylerinizle Türkçe 
veya İngilizce olarak yapılacak 
değerlendirme görüşmeleri.

How do I apply to become  
a foster carer and what does 
it involve?
If you are interested in becoming a 
foster carer with MCFS contact us on  
(02) 8799 6700 and speak to our 
Manager of Out of Home Care.

We will arrange a time for a Turkish 
speaking staff member to come and 
speak with you and your family about 
foster care, what it involves, and how  
to apply. 

You will be provided with written 
information about our service and 
an application form. Once you have 
gathered the information you need 
and you decide you want to proceed, 
the next step will be to submit the 
application form to us.

We can arrange for a Turkish speaking 
staff member to help you complete 
the application form if you need this 
assistance.

You will then be invited to participate in 
an assessment process that will help us 
determine whether you can become a 
foster carer with our service.

The process includes:

• a safety inspection of your home

• a request for medical and personal 
references

• checks for Working with Children 
and criminal records for all adult 
members of your household

• participation in training conducted 
in Turkish and English which can be 
spread over several weekends and/
or weeknights 

• assessment interviews conducted 
in Turkish or English with you and 
members of your household to 
determine your suitability to be 
authorised by our service as a 
foster carer.
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ULUSLARARASI YERLEŞTİRME SERVİSLERİ  
VE ÇOKKÜLTÜRLÜ KORUYUCU BAKIM SERVİSİ

Uluslararası Yerleştirme Servisleri (SSI), NSW çapındaki 11 adet Göçmen 
Kaynak Merkezi ve Çokkültürlü Hizmetleri’nin (Migrant Resource Centres and 
Multicultural Services) eyalet çapındaki üst temsilci kurumudur. SSI 2000 
yılından beri yeni gelen ve yerleşik göçmen ve sığınmacı ailelere, kadın ve 
çocuklara destek hizmeti sağlamaktadır. Kurumun özellikle odaklandığı konu, 
çocukların, gençlerin ve onların ailelerinin güvenliği, refahı ve esenlikleridir.
MCFS bünyesindeki koruyucu bakıcılar aşağıdaki yollarla oldukça desteklenirler:

• size ve çocuğa destek sağlayacak Türkçe konuşan sosyal görevli

• sosyal görevlinizin size aylık ziyaretleri ve düzenli telefon irtibatı

• kriz durumları için 24 saat telefon desteğine erişim

• koruyucu bakıcılar olarak size başta ve düzenli olarak sağlanan Türkçe 
ve İngilizce eğitim

• Türkçe konuşan koruyucu bakıcılar için destek grupları  

• dinlenme bakımı

• çocuğun bakım masraflarını karşılamak için maddi destek

• siz ve çocuk için bir dizi destek hizmetlerine havale edilme

ABouT SETTLEMEnT SERvICES InTERnATIonAL  
And THE  MuLTICuLTuRAL FoSTER CARE SERvICE

Settlement Services International (SSI) is the peak, state-wide representative 
body for the 11 Migrant Resource Centres and Multicultural Services across 
NSW. SSI has been providing support services for newly arrived and established 
migrant and refugee families, women and children since 2000.  A particular focus 
of the organisation is the safety, welfare and well-being of children, young people 
and their families.

Foster carers with MCFS are highly supported through having:

•	 a professional caseworker to support you and the child  

•	 monthly visits and regular phone contact with your caseworker

•	 access to 24 hour on call phone support for crisis situations

•	 initial and ongoing training as foster carers in Turkish and English

•	 support groups for Turkish speaking foster carers 

•	 respite care

•	 financial support to meet the cost of caring for the child

•	 referrals to a range of support services for you and the child
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Contact us:  Bizimle irtibat kurunuz:

Ghassan noujaim
Manager OOHC - Multicultural Foster Care Service
Out of Home Care, Families & Communities

t: (02) 8799 6700
e: gnoujaim@ssi.org.au 
f: (02) 8799 6799

Level 2, 158 Liverpool Road
Ashfield NSW 2131

w: www.ssi.org.au
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Çokkültürlü Koruyucu Bakım Servisi,  
NSW Aile ve Toplum Hizmetleri tarafından maddi olarak desteklenmektedir

The Multicultural Foster Care Service is funded by NSW Family and Community Services


