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Int għandek dritt li:
tkun protett minn dak kollu li jista’ jgħamillek ħsara;

tkun ittrattat b’mod tajjeb anke jekk ġej minn 
ambjent differenti jew għandek reliġjon oħra jew 
l-abbiltajiet tiegħek huma differenti; 

tgħix f’ambjent ta’ ħarsien u protezzjoni;  

titkellem dwar dak li tixtieq meta tħossok komdu.

Tfal 
f’Ħarsien Alternattiv
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X’inhuma l-iStandards?  

L-iStandards huma lista ta’ affarijiet 
li dawk li jieħdu ħsiebek għandhom 
jagħmlu sabiex inti tkun qed tgħix 
f’ambjent sigur u fejn tgawdi 
d-drittijiet tiegħek.
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Standard 1

Jekk inhu possibbli 
jieħdu ħsiebek  
il-ġenituri

Jekk ma tkunx possibli li tibqa’ 
tgħix mal-ġenituri bioloġiċi tiegħek, 
inti għandek tirċievi ħarsien u 
protezzjoni. 

Fiż-żmien meta inti tkun qiegħed 
tgħix ma’ persuni oħra, il-ġenituri 
bioloġiċi tiegħek ikunu qed jirċievu 
l-għajnuna li għandhom bżonn. 
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Standard 2

Meta l-adulti jkunu qed jieħdu deċiżjonijiet dwar 
ħajtek inti liberu li tgħid dak li taħseb li għandu jiġri

Titkellem liberament dwar kif tħossok.

Ikun hemm min jisimgħek. 

Tirċievi informazzjoni dwar id-drittijiet tiegħek. 

Tirċievi informazzjoni dwar min ser jgħinek.

Tingħata għajnuna biex tipparteċipa fid-deċiżjonijiet li jaffettwawk.
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Standard 3

Inti tkun protett u mħares  
bl-aħjar mod possibbli

Tingħata informazzjoni dwar id-dar  
il-ġdida tiegħek. 

Tingħata spjegazzjoni għaliex ser tmur  
f’dar ġdida. 

Tingħata l-għajnuna kollha li għandek bżonn  
meta tkun sejjer toqgħod fid-dar il-ġdida.

Il-persuni li ser jieħdu ħsiebek jirrispettaw 
ir-reliġjon, il-kultura u l-lingwa tiegħek. 

Il-persuni li ser jieħdu ħsiebek huma 
responsabbli li jagħmlu l-aħjar għalik. 

Ħutek jiġu fl-istess dar miegħek jekk inhu 
fl-aħjar interess għalik.
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Standard 4

Il-ħarsien tiegħek huwa ggwidat minn pjan ta’ ħarsien 

Tingħata kopja tal-pjan ta’ ħarsien meta ma jkunx 
possibli li tibqa’ tgħix mal-ġenituri bioloġiċi. 

Kull informazzjoni li tingħata tkun miktuba b’mod li 
tista’ tifhimha. 
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Il-pjan ta’ ħarsien jinkludi l-bżonnijiet tiegħek  
u kif ser jintlaħqu dawn il-bżonnijiet. 

Ser tingħata għajnuna sabiex tipparteċipa f’kull 
bidliet li jaffettwaw il-pjan ta’ ħarsien tiegħek. 

Ser tingħata għajnuna biex titkellem dwar dak 
kollu li għandu x’jaqsam mal-ħarsien. 

Meta tibda tikber tkun tingħata għajnuna biex 
tibda titgħallem tieħu ħsieb l-affarijiet tiegħek.
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Standard 5

Għandek dritt tgħix f’ambjent fejn tikber b’saħħtek  

Il-bżonnijiet ta’ saħħtek jiġu ċċekjati minn tabib jew infermiera. 

Tingħata informazzjoni dwar l-affarijiet li għandek bżonn għajnuna fihom.

Tingħata informazzjoni li kapaċi tifhem dwar kif tgħix ħajja b’saħħitha. 

Int u tikber tibda titgħallem tieħu ħsieb il-bżonnijiet ta’ saħħtek.
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Standard 6

Għandek l-opportunità li jkollok edukazzjoni 
tajba u ta’ kwalità u l-opportunità li 
tipparteċipa f’attivitajiet li jogħġbuk

Tirċievi l-għajnuna li għandek bżonn biex tmur l-iskola. 

Tirċievi l-għajnuna li għandek bżonn biex tiżviluppa 
t-talenti u l-abbiltajiet tiegħek. 

Tingħata ċ-ċans li turi x-xewqat tiegħek dwar 
l-attivitajiet li tixtieq tipparteċipa fihom. 

Tingħata għajnuna biex tipparteċipa f’attivitajiet  
tal-għażla tiegħek.
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Standard 7

Tingħata għajnuna biex iżżomm kuntatt  
mal-ġenituri bioloġiċi, ħutek, persuni 
important oħra f’ħajtek u tiżviluppa 
relazzjonijiet ma’ min qed jieħu ħsiebek

Tingħata għajnuna biex iżżomm kuntatt  
mal-familja tiegħek. 

Tingħata għajnuna biex iżżomm kuntatt ma’ ħutek 
jekk dawn ma jkunux qed jgħixu miegħek. 

Ir-relazzjoni tiegħek ma’ min qed jieħu ħsiebek hija bbażata 
fuq fiduċja u għajnuna.
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Standard 8

Min qed jieħu ħsiebek jagħtik ħarsien sigur, effettiv  
u fejn inti tiġi l-ewwel

Tingħata ħarsien u protezzjoni. 

Il-persuni li qed jieħdu ħsiebek jafu 
x’inhu l-aħjar għalik.  

Il-persuni li qed jieħdu ħsiebek 
jipproteġuk minn affarijiet li jistgħu 
jagħmlu ħsara fl-iżvilupp tiegħek.
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