INFORMATIE VOOR OEKRAÏENSE KINDEREN
Je bent uit Oekraïne gevlucht en nu ben je in Nederland. Het is belangrijk dat je hier veilig bent. De
Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) helpt daarbij. Hieronder vertellen we wat de RvdK voor
jou doet.
Gastgezin
Als je bij een gastgezin woont, bekijken we wie er op het adres wonen waar jij verblijft. We kijken
of deze mensen een strafblad hebben of bij de RvdK bekend zijn.
Onderzoek gezag
We willen graag weten of er iemand is die het gezag over jou heeft. Dat is iemand die beslissingen
over jou kan nemen. Bijvoorbeeld als je ziek bent en misschien naar de dokter moet. Of over de
school waar je naar toe gaat. Daarom wil de RvdK graag een keer met jou praten. We vragen je
dan of je nog een vader en moeder of een voogd hebt. En of je contact met ze hebt. We vragen
ook aan je gastgezin of zij contact hebben met je ouder(s) of voogd.
Als er contact is met je ouder(s) of voogd, dan kunnen zij beslissingen over jou nemen als dat
nodig is. Als er geen contact is, dan zorgt de RvdK dat je in Nederland een voogd krijgt voor zo
lang als dat nodig is.
Vragen?
Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Stel ze dan aan de mensen die je opvangen. Of
stel ze aan ons als we met je komen praten.
We wensen je heel veel sterkte en hopen dat je in Nederland tot rust kunt komen.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ
Ти втік або втікла з України і зараз перебуваєш в Нідерландах. При цьому важливо, щоб ти тут
був або була в безпеці. У цьому може допомогти Рада з питань захисту дітей (RvdK). Нижче ми
розповімо, що RvdK робить для тебе.
Приймаюча сім'я
Якщо ти живеш з приймаючою сім’єю, ми перевіримо, хто живе за цією адресою. Ми
перевіряємо, чи мають ці люди судимість та чи відомі вони в RvdK.
Перевірка батьківських прав
Ми хотіли б знати, чи є хтось, хто має батьківсікі права над тобою. Це той, хто може приймати
рішення про тебе. Наприклад, якщо ти захворів або захворіла і тобі може потрібно до лікаря.
Або про школу, в якій ти навчаєшся. Тому RvdK хотіла би з тобою поговорити. Ми запитаємо
тебе, чи є у тебе ще батько й мати чи опікун. І чи маєш ти з ними контакт. Ми також запитаємо
твою приймаючу сім’ю, чи мають вони контакти з твоїми батьками чи опікуном.
Якщо є контакт з твоїми батьками чи опікуном, вони можуть приймати рішення про тебе, якщо
це необхідно. Якщо немає контакту, RvdK гарантує, що ти отримаєш опікуна в Нідерландах на
стільки, скільки буде потрібно.
Питання?
У тебе залишилися запитання після прочитання інформації? Постав їх тоді людям, які тебе
приймають. Або постав їх нам, коли ми прийдемо до тебе на бесіду.
Бажаємо тобі міцних сил і сподіваємося, що в Нідерландах ти зможеш відпочити.

