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Koruyucu aile olun

Every child
has a right to a
safe, happy and
permanent home.
Usually, the best place for them is
with their family; however, there are
some children and young people for
whom it is not safe to live with their
families.
SSI Multicultural Foster Care provides
support for children and young people
from culturally and linguistically diverse
(CALD) backgrounds who can’t live
with their families and are in out-ofhome care.
While we have a focus on recruiting
foster carers from CALD backgrounds,
we are always interested to hear from
people of any background who have
a genuine interest in providing a safe,
caring and stable home for these
children and young people.
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Her çocuğun
güvenli, mutlu ve
sürekli bir evde
yaşama hakkı
vardır.
Genel olarak onlar için en iyi yer, kendi
ailelerinin yanıdır; ancak bazı çocuklar
ve gençler vardır ki onların kendi aileleri
ile birlikte yaşamaları güvenli değildir.
Bu sadece kısa süreli bir durum olabilir,
ama bu bazen uzun süreli veya temelli
bir durum da olabilir.
SSI Multicultural Foster Care, kültür
ve dil bakımından çeşitli (CALD)
kökenlerden gelen ve aileleri ile
yaşayamayan ve kendi evinden başka
bir yerde bakılan çocuklar ve gençler
için destek sağlamaktadır.
Bunlar arasında Türk kökenli çocuklar
da vardır. SSI Multicultural Foster Care,
bu çocuklara ve gençlere güvenli,
şefkatli ve istikrarlı bir ev ortamı
sağlayacak Türkçe konuşan kökenden
gelen koruyucu aileler aramaktadır.

Koruyucu aile
ne demektir?
Koruyucu aileler, evlerinden ayrı olan
korunmasız çocuklara ve genç insanlara
kendi aile ve evlerinin bir parçası gibi
davranarak güvenli bir ortam sağlarlar.
NSW’de kendi evinin dışında bakımda
olan 18,500’den fazla çocuk ve genç
vardır. Koruyucu aileler bu durumdaki
çok sayıda çocuğa istikrarlı bir ev ve aile
ortamı sağlanmasına yardımcı olmada
hayati rol oynarlar.
Koruyucu aile olmak, zor durumlarda
kalan bir çocuğa veya gence
yardım etmek için bir fırsat demektir.
Bu, kendi ebeveynlerinin bakımına
dönmeyi bekledikleri sırada onları
desteklemek şeklinde veya onlara
uzun vadeli olarak yaşayacakları
güvenli, şefkatli ve istikrarlı bir ev ortamı
sağlamak suretiyle olabilir.
Koruyucu aileler kendi bakımlarında
olan çocuk ve gençlere kılavuzluk, sabır,
destek, istikrar ve cesaret sağlamak
suretiyle onların hayatlarında önemli
farklılık yaratırlar.
Koruyucu aile olun
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Koruyucu ailelerde
ne gibi özellikler
aranır?
Her koruyucu aile farklı beceri, özellik ve
aile koşulları ortaya koyar. Tüm ailelere bilgi
ve eğitim sağlanır ve değerlendirmeden
geçirilirler ve kendilerine koruyucu bakım
sağlama yetkisi verilir.
İyi bir koruyucu ailede aranan esas özellik,
çocuğun refahına ve geleceğine samimi
ilgi duyması ve odaklanmasıdır. Diğer
önemli özellikler şunlardır:
• eşduyum (empati) ve iyi dinleme
becerileri
• işler zorlaştığında sabır gösterme
• çocuğa istikrarlı ve şefkatli bir ev ve aile
sağlamaya azimli olmak
• esneklik ve uyum kabiliyeti
• sabır ve şakacılık
• kendi kişisel ve aile hayatında istikrar ve
tutarlılık
• çocuğun hayatındaki diğer insanlarla,
örneğin öz ebevenleri, kardeşleri ve
geniş aile bireyleri ile birlikte çalışmaya
istekli olma
• çocukları fiziksel cezalandırmaya
başvurmadan yönlendirme ve terbiye
etme becerisi
• hem kendi, hem de aile bireylerinizin
fiziksel ve zihinsel sağlığı ile ilgilenmek
• karar verme durumlarında sosyal hizmet
görevlileri ile birlikte çalışmaya istekli
olma

Neden bazı
çocuklar koruyucu
bakıma ihtiyaç
duyar?
Her çocuk farklıdır ve herbirinin bakıma
ihtiyaç duyma nedeni de farklıdır.
Bakıma ihtiyacı olan çocuk ve genç
insanların kendi öz ebeveynlerinden
ve ailelerinden alınmasının nedeni,
çok güvensiz bir durumda olmalarıdır.
Ebeveynlerin çocuklarına
bakamamalarının çok çeşitli nedenleri
vardır. Bu bazen bir ebeveynin
depresyona girmesi veya başka zihinsel
sağlık sorunları, aile içi şiddet ya da alkol
ve uyuşturucu kaynaklı nedenlerdendir.
Bazen de çok sayıda etkenin bir araya
gelmesidir.
Çocuklar ve gençler bakıma
geldiklerinde, kendi durumlarını
anlamalarına yardımcı olmak için oldukça
zaman ve desteğe ihtiyaç duyarlar.
Bu bağlamda bakıma verilme nedenleri
hakkında ve güvenli, şefkatli ve sürekli
bir ev ortamında yaşamalarına yardımcı
olmak için verilen kararlar hakkında
kendileriyle konuşmak gerekebilir.

• çocuğun kendi kültürü, dili ve dini
inancını ve toplumla bütünleşmesini
içerecek şekilde kimlik kazanmasına
destek sağlama bakımından istekli olma.
Koruyucu aile olun
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Neden bakımdaki Türk çocuklar,
Türk kökenli koruyucu ailelere ihtiyaç
duymaktadır?
Çocukların kaliteli sağlık bakımı, eğitim
ve kendi kimlik, aile ve kültürleri hakkında
bilgi edinme hakkı gibi çeşitli ihtiyaçları
vardır.
Büyürken kendi kültürü, dini ve dilini
öğrenmesi ve bu bağları koruması
desteklenen koruyucu bakımdaki
çocuklar, bu şekilde desteklenmeyenlere
kıyasla daha başarılı olmaktadırlar. Bu
bağlar çocukların nereden geldiklerini
anlamalarına ve bir aidiyet ve kültür, din
ve dil bakımlarından kimlik kazanmalarına
yardımcı olur.
Çocukların kendi kültür, dil ve dini
inançlarına bağlı kalmalarına yardımcı
olma ayrıca çocukların kendi öz
ebeveynlerine ve geniş ailesine geri
gönderildikleri veya onlarla tekrar
bağlantı kurmaları halinde faydalı
olmaktadır.
SSI Multicultural Foster Care, çocukların
bu bağlarını korumalarına yardımcı
olmayı oldukça önemsemektedir. Bir
sosyal hizmet görevlisinin de yardımıyla
koruyucu aileler kendilerine teslim
edilen çocuğa kendi kültür, din ve dilini
öğrenmeleri ve bu bağları korumaları için
ellerinden geleni yapacaklardır.
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Aynı kültürel kökenden gelmeyen aileler
için SSI Multicultural Foster Care ekibi,
çocuğun kültürel gereksinmelerini
karşılamasına yardımcı olacak bir kültürel
bakım planı geliştirilmesi ve ortaya
konması için aileler, çocuğun kendisi,
öz ebeveynleri ve gerekli olması halinde
kültürel açıdan özel çalışanlarla işbirliği
içinde çalışırlar.

kültür/
dil/
din
=
kimlik/
aidiyet

Koruyucu bakım seçenekleri
Bir çocuk için sağlanacak koruyucu bakımın çeşidi, onun kişisel
gereksinimlerine ve şartlarına bağlıdır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir:

Acil bakım

Dinlenme bakımı

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.

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

Kısa ve orta süreli bakım
Kısa ve orta süreli bakım birkaç haftadan
birkaç aya kadar herhangi bir süre olabilir.
Çocuğun yararına olacak durumlarda, ve
güvenli ise, SSI Multicultural Foster Care,
bu süre içinde Aile ve Toplum Hizmetleri
Bakanlığı ve ailelerle işbirliği yaparak
çocuğu ebeveynlerinin bakımına iade
eder.
Eğer amaç çocuğun doğduğu aileye
geri verilmesi değilse, geniş ailesinin ona
uzun süreli bakım sağlama bakımından
değerlendirilmesi sırasında kısa süreli
koruyucu bakım gerekli olacaktır.
Eğer bu bir seçenek değilse, çocuğa
uzun vadeli temelli bakım sağlayacak
uygun koruyucu aile bulunana kadar
kısa‑orta süreli bakım gerekli olacaktır.

Uzun vadeli veya sürekli bakım
Uzun vadeli veya sürekli aileler,
bir çocuğa veya gence sürekli olarak
bakım sağlama sorumluluğunu ve
taahhütünü üstüne alan koruyucu
ailelerdir. Bazı çocuklar için sürekli
bakım bir vasilik kararını veya açık evlat
edinmeyi de kapsayabilir.
Çocuk veya genç en az 18 yaşını
doldurana ve hatta doldurduktan birçok
yıl sonrasına kadar koruyucu aile ailenin
bir parçası haline gelir.
Uzun vadeli koruyucu ailelerin özgün
nitelikleri arasında çocuğa uzun vadeli
bakım sağlayabilme ve ihtiyaçlarını
karşılamada onlara yadımcı olma
sayılabilir. Çocuğun öz ailesi ile irtibatı
sürdürmesine yardımcı olma da bunun
bir parçası olabilir.

Koruyucu aile olun
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Koruyucu aileler neler bekleyebilir
Bir çocuğa koruyucu
bakım sağlamanın ne gibi
mükafatları vardır?
Evinizi bakıma ve korunmaya muhtaç
bir çocuğa veya gence açmanız büyük
bir karar ve taahhüttür. Bazı zamanlarda
zor olmakla beraber, getirdiği mükafatlar
zorluklarına kıyasla daha fazladır.
Aşağıda koruyucu ailelerin bazı kişisel
tecrübelerini bulacaksınız:

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

“Koruyucu aileliğe başladıktan sonra hayatımızda
iyi yönde değişmeler oldu. Arkadaşlarımız çoğu
zaman bize korumamız altındaki çocukların bizim
bakımımızda oldukları için şanslı olduklarını
söylüyorlar; ancak onları evimize ve ailemize
kabul ettiğimiz için biz esas kendimizin şanslı
olduğunu düşünüyoruz.”
“Zorluklar vardır; ancak bu çocukların kendi
din ve kültürlerine bağlı kalmalarına yardımcı
olduğumu da biliyorum; bu onların güçlü ve
mutlu insanlar olmalarına yardımcı oldu…
Ben onlara kendi ailelerine dönmeye hazır
oldukları zamana kadar ihtiyaçları olan sevgi
ve güvenliği verdim; bu yüzden bir koruyucu
aile olarak üzerime düşeni yapma bakımından
başarılı olduğumu biliyorum.”
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Çocuklar nasıl
kimseler olacaktır?

Bana ne gibi destekler
sağlanacaktır?

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
ailelerinin bakımından koparıldıklarını
unutmamak gerekir. Bu nedenle bir
çocuğun güvensiz olması, kendini
üzgün hissetmesi, kuşkulu, endişeli,
tasalı ve hatta sinirli olması alışılmamış
bir durum değildir. Çocuğun yaşı ve
bireysel geçmişi onun davranışını
etkileyecektir.

SSI Multicultural Foster Care, koruyucu
aileler ile bakımdaki çocuklar ve gençler için
ve koruyucu aile ailesi ve çocuğun öz ailesi
için çeşitli destek hizmetleri sunmaktadır.

Kendilerini bu şekilde hisseden
çocuklara bakmak zor olabilir.
SSI Multicultural Foster Care sosyal
hizmet görevlileri zorlukları aşmak için
koruyucu aileler ve bakımdaki çocuklar
ile yakın işbirliği içinde çalışırlar.
Koruyucu bakımda olan çocuklar
0 ile 18 yaş arasında olabilirler.
Çoğu çocuklar bir kardeşler grubunun
bir parçasıdır ; ancak bazıları bakıma
tek olarak gelir.

Bu hizmetler şunları kapsamaktadır:
• düzenli telefon irtibatı ve aylık ziyaretler
• başlangıçta ve düzenli olarak gerekirse
Türkçe olarak sağlanan eğitim
• kriz durumları için 24 saat telefon
desteğine erişim
• dinlenme bakımı
• bir dizi destek hizmetlerine
havale edilme
Koruyucu aileler bakımdaki çocuğun
yaşına bağlı olarak iki haftada bir belirli
miktarda ödenek alacaklardır. Bu ödenek
onların bakımındaki çocuk veya gencin
giyim, yiyecek, eğitim ve diğer ihtiyaçlarını
karşılamak içindir.

Bana eğitim sağlanacak mı?
Tüm yeni koruyucu aileler çocuklara ve
gençlere bakım verme konusunda eğitime
tabi tutulacaklardır. Eğitime katılmak
mecburidir ve bu değerlendirme ve
yetkilendirmenin bir parçasıdır. Eğitimin
kapsamında bire bir görüşmeler ve kısa
süreli bir kurs mevcuttur. Bunun zamanı
size uygun olacak şekilde ayarlanabilir.
Koruyucu aile olduktan sonra düzenli
olarak eğitim sağlanır ve bu eğitimler
tamamen ücretsidir. Ayrıca diğer ailelerle
tanışma ve onlardan destek alma gibi
fırsatlar da mevcuttur.

Koruyucu aile olun
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Koruyucu aile
olma hakkım
var mı?
Aşağıdaki koşullara sahip olmak
şartıyla herkes koruyucu aile 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.
Koruyucu aileler yaşamın her
alanından gelirler. Bunlar arasında
şu kimseler olabilir:
• bekar, evli veya eşcinsel veya nikahsız
birlikteliği olanlar
• kiracı veya ev sahibi olan kimseler
• çalışan veya çalışmayan kimseler
• halihazırda anne-baba olan veya
çocuklara yardım etmeyi çok seven bir
kimse.

Koruyucu aile
olmak için nasıl
başvurabilirim ve
bunun için neler
yapmak gerekir?
Eğer SSI kapsamında bir koruyucu aile
olmak isterseniz, bizi (02) 8713 9200’dan
arayabilir veya fostercare@ssi.org.au
adresine e-posta gönderebilirsiniz.
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, başvuru formunu
doldurmanıza yardımcı olabiliriz.
Bundan sonra sizi, servisimizin
bünyesinde bir koruyucu aile olup
olamayacağınızı belirlememize yardımcı
olacak bir değerlendirme işlemi için
davet ederiz.
İlk 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
• eğitim çalışmalarına katılma
• siz ve aile bireylerinizle yapılacak
değerlendirme görüşmeleri.
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Settlement Services
International
hakkında
SSI toplum temelli kar amacı gütmeyen
bir kurum olup, NSW’de insani yerleşim,
konut, mülteci yardımı, çokkültürlü
koruyucu bakım, engelli yardımı
ve iş bulma hizmetleri gibi çeşitli
hizmetler sunar.
SSI ayrıca NSW’de eyalet çapında
11 adet Göçmen Kaynak Merkezi ve
Çokkültürlü Hizmet merkezinin de
şemsiye kurumudur.
Amacımız insanlarının çeşitliliğine değer
veren ve anlamlı sosyal ve ekonomik
katılım için aktif destek sağlayan
bir toplum yaratmak ve bireylerin
ve ailelerin kendi patansiyellerine
erişmelerine yadımcı olmaktır.

Koruyucu aile olun
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English
What is a foster carer?

• stability and consistency in your personal
and family life
• a willingness to work with other people
in the child’s life such as birth parents,
siblings or extended family

Foster carers provide a safe environment for
vulnerable children and young people in outof-home care by making them a part of their
own family and home.

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

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 a stable home and family for many of
these children.

• a willingness to work with caseworkers in
making decisions

Being a foster carer is an opportunity to help
a child or young person who has experienced
difficult circumstances. This may be through
supporting them while they wait to be returned
to their parents’ care, or by providing a caring,
safe and stable home for them to grow up in.
By providing guidance, patience, support,
stability and encouragement, foster carers
make a real difference to the lives of children
and young people in their care.

What qualities make
a good foster carer?
Each foster carer brings different skills,
qualities and family circumstances. All carers
are provided with information and training and
are assessed and authorised to provide foster
care.
The main quality that makes an effective foster
carer is to have a genuine interest and focus
on the child’s wellbeing and future. Other
strong attributes include:
• empathy and good listening skills
• perseverance when things get tough
• commitment to support the child with a
stable and caring home, and family
• flexibility and adaptability
• patience and a sense of humour
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• looking after the physical and mental
health of yourself and your family members

• a willingness to support the child to
develop a sense of identity that may
include their culture, language and religion,
and connection to community.

Why do some children
need foster care?
Every child is different and the reasons they
need care are also different.
Children and young people who need care
have been removed from their birth parents
and families’ care because they have been in
a very unsafe situation.
There are many different reasons why parents
are not able to look after their children.
Sometimes it is as a result of a parent’s
depression or other mental health concerns,
domestic violence, or because of alcohol and
drug issues. Sometimes it is a combination of
many reasons.
When children and young people come
into care they need a great deal of time
and support to help them understand their
circumstances. This can include talking with
them about the reasons they are in care and
the decisions being made to help them live in
a safe, stable and permanent home.

Why is it important to
help maintain cultural
connections?
Children have many and different needs,
including the right to good health care,
education, and information about their identity,
family and culture.
Children in foster 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 cultural, religious and linguistic
identity.
Helping children stay connected with
their culture, language and religion also
helps if and when children are returned or
reconnected to their birth parents and/or
extended family.
SSI Multicultural Foster Care has a strong
focus on helping children to maintain these
connections. Together with the support of a
caseworker, foster carers will be committing
to helping the child placed with them to learn
about and remain connected with their culture,
religion and language.
For carers who are not from the
same cultural background, the SSI
Multicultural Foster Care team works with the
carers, the child and their birth parents and,
where needed, culturally specific workers.
Together they develop and put in place a
cultural care plan that will assist the carer to
meet the child’s cultural needs.

Foster care options
The type of foster care provided for a child
will depend on their individual needs and
circumstances. They include:

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.
Short- to medium-term care
Short- to medium-term care can last
from anywhere between a few weeks to a
number of months. Where it is in the child’s
best interests, and it is safe to do so, SSI
Multicultural Foster Care works with the
Department of Family and Community
Services and families to restore a child to their
parents’ care during this time.
When restoration to the birth family is not the
goal for the child, short-term foster care is
required while the child’s extended family is
assessed to provide for his or her long-term
care.
If this is not an option, short- to medium-term
care is needed until a suitable foster carer
is found to provide for the child’s long-term
permanent care.
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.
Long-term or permanent care
Long-term or permanent carers are foster
carers who take on the responsibility and
commitment to care for a child or young
person on a permanent basis. For some
children permanent care may include a
guardianship order or open adoption.
The child or young person becomes part of
the foster carer’s family at least until they turn
18 years old, and often for many years after.
The unique qualities of long-term foster carers
include the capacity to provide for the child’s
long-term care and support them to meet their
needs. This can include helping them maintain
contact with their birth family.
Become
Koruyucu
a foster
ailecarer
olun
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What to expect as
a foster carer
What are the rewards of providing foster
care to a child?
Opening your home to a child or young
person in need of care and protection is a big
decision and commitment. While challenging
at times, the rewards outweigh any difficult
times. Following are some comments from
foster carers about their personal experiences:
“Our lives have changed for the better since
we started being foster carers. Friends often
tell us that our foster children are blessed to
be in our care, but we think we are the ones
who are blessed to have them in our home
and family.”
“You give them your love and give them what
they have missed out on. Treat them as though
they are part of the family.”
“With the challenges come the highlights
of knowing that I have helped these children
to stay connected with their religion and their
culture, and this has helped them become
strong and happy people…I have given them
the love and security they needed, until they
were ready to return to their family, so I know
that I have been successful in my role as a
foster carer.”
What will the children 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 have been removed from
their birth families’ care. As a result, it is not
uncommon for the children to be insecure,
and feel sadness, distrust, anxiety, grief and
even anger. The age of the child and his
or her individual history will influence their
behaviours.
It can be challenging to look after children
who feel this way. SSI Multicultural Foster
Care caseworkers work closely with foster
carers and children in care to work through
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difficulties. Children in foster care can be aged
from 0–18 years. Many children are part of a
sibling group, but some come into care on
their own.
What support will I receive?
SSI Multicultural Foster Care provides a range
of support services to foster carers, children
and young people in care, the foster carer’s
family and the child’s birth family.
This support includes:
• regular phone contact
and monthly visits
• initial and ongoing training
• access to 24 hour on-call
phone support for crisis situations
• respite care
• referrals to a range of support services.
Foster carers receive a fixed fortnightly
allowance based on the age of the foster
child. This allowance is to meet the cost of
clothing, food, education and other needs of
the child or young person in their care.
Will I get training?
All new foster carers are trained to care
for children and young people. Training is
mandatory and part of the assessment and
authorisation process. Training includes oneon-one discussions and a short training course.
This can be arranged at a time to suit you.
There is ongoing training once you become a
foster carer and all training is free of charge.
There are also opportunities to meet, and be
supported by, other foster carers.

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.
Foster carers come from all walks of life.
They can be:
• single, married, or in a same sex or
de facto relationship
• a renter or home owner
• working or not working
• a parent already, or someone who has
a strong interest in helping children.

How do I apply to
become a foster carer?
If you are interested in becoming a
foster carer with SSI, contact us on
(02) 8713 9200 or email
fostercare@ssi.org.au
We will arrange a time 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.
You will then be invited to participate in
an assessment process that will help us
determine whether you are eligible to become
a foster carer with our service.
The initial 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
• assessment interviews with you and
members of your household.

culture/
language/
religion
=
identity/
belonging
About SSI
Settlement Services International (SSI) is a
community-based not-for-profit organisation
providing a range of services in the areas of
humanitarian settlement, housing, asylum
seeker assistance, multicultural foster care,
disability support and employment services
in NSW.
SSI is also the state-wide umbrella
organisation for 11 Migrant Resource Centres
and Multicultural Services across NSW.
Our vision is to achieve a society that values
the diversity of its people and actively
provides support to ensure meaningful social
and economic participation and to assist
individuals and families reach their potential.

Become
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Contact us:
SSI Multicultural Foster Care
t: (02) 8713 9200
e: fostercare@ssi.org.au
www.ssi.org.au
SSI Multicultural Foster Care is funded by NSW Family and Community Services
SSI Multicultural Foster Care NSW Aile ve Toplum Hizmetleri tarafından maddi
olarak desteklenmektedir
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