Carruurta oo dhan iyo qoysaskooduba waa in ay ka qeybqaataan bulshada iyo
waxqabadka, sidee ayeey adiga kula tahay?
Yoolku waa kordhinta fahamka dadka ee ku saabsan nolol-maalmeedka qoysaska kala duwan ee carruurta leh. Ka
sheekeynta nolol-maalmeedka waxey dadku ku fahmi karaan sida ay waxqabadkooda ugu caawin karayaan qoysaska
heysta carruurta naafada ah ee bulshadooda ka tirsan.
Kaalay oo noo sheeg waayo-aragnimadaada. Sidee ayeey bulshadaadu adiga iyo qoyskaada u kaalmeysay ama
kaalmada aad u baahnaan laheyd iyo xaaladda aad ku jirtay marka aad kaalmadaas u baahneyd?
Waxaan deyrta sanadkan 2018 qabanqaabineynaa olole aan ku wareysaneyno waalidiinta carruurta naafada ah.
Ujeedadeenu waa in aan cod ahaan u duubno wareysiyada kaddibna aan ka sii deyno bisha November raadiye af
Soomaali ku baxa. Dadka la wareysanayo waxaa laga qaadayaa sawiro xayeesiin ah. Sawirku wuxuu noqon karaa mid
aan laga aqoonsan karin qofka la wareysanayo. Qaadista sawirka xittaa waa la diidi karaa.
Waxaa dadka la wareysanayo laga rajeynayaa in ay ka qeybqaataan madal wadasheekeysi oo Masjidka ka dheceysa
todobaadka koowaad ee bisha Disembar, halkaas oo looga hadli doono kaalinta iyo taakuleynta qoysaska dadka
naafada ah ee bulshada Soomaalida.
Mahadcelin ahaan waxaa dadka la wareysanayo iyo qoysaskoodaba deyrta loo qabanqaabinayaa munaasabad wadajir
ah oo ay qoysasku kula kulmayaan qoysas kale oo xaaladdooda oo kale ku jira. Munaasabadda waxaa lagu bixinayaa
cunto wanaagsan, carruurtana waxaa loo qabanqaabinayaa barnaami u gaar ah.
Dhiiranow oo ka soo qeybgal horumarinta heerka carruurta naafada ah ee bulshadaada!
Macluumaad dheeraad ah waxaad heleysaa marka aad lambarka telefoonkaada siiso qofka casuumaddan ku siiyay.
Waxaa kula soo xiriiraya mutadawaca afka Soomaaliga ku hadla (xirfadle arrimaha sooshalka ah). Waxaad isga ka wici
kartaa sidoo kale lambarka 0400735029 kahor 30.9.2018.

Ololaha waxaa qeyb ka aha:
Ururka xigto daryeelayaasha ee Agagaarka caasimadda
Xarunta Hilma ee taakuleynta naafada dadka dalka u soo guuray
Ururka kaalmada naafada garaadka ee 57
Magaalada Helsinki, adeegyada naafada

Kaikkien lasten ja heidän perheidensä pitäisi päästä mukaan yhteisöön ja
toimintaan, miten sinusta?
Tavoitteena on lisätä ihmisten ymmärrystä erilaisten lapsiperheiden arjesta. Arjen kertomusten avulla ihmiset voivat
oivaltaa, miten he omalla toiminnallaan pystyisivät tukemaan vammaisten lasten perheitä omassa yhteisössään.
Tule kertomaan omista kokemuksistasi. Miten yhteisösi on tukenut sinua ja perhettäsi tai millaista tukea olisit
halunnut ja missä tilanteessa?
Järjestämme syksyllä 2018 kampanjan, jossa haastattelemme somalinkielisiä vammaisten lasten vanhempia.
Aikomuksemme on äänittää haastattelut ja julkaista ne somalinkielisessä radiossa marraskuun aikana.
Haastateltavista otetaan mainoskuva. Kuva voi olla myös sellainen, josta haastateltavaa ei voida tunnistaa. Kuvan
ottamisesta voi myös kieltäytyä.
Haastateltavien toivotaan osallistuvan joulukuun ensimmäisellä viikolla moskeijassa pidettävään
keskustelutilaisuuteen, jossa puhutaan vammaisten perheiden asemasta ja tukemisesta somaliyhteisössä.
Kiitokseksi haastateltaville ja heidän perheilleen järjestetään syksyllä yhteinen tilaisuus, jossa perheet pääsevät
tapaamaan samassa tilanteessa olevia perheitä. Tilaisuudessa on hyvää syötävää ja lapsille omaa ohjelmaa.
Ole rohkea ja tule mukaan edistämään vammaisten lasten asemaa yhteisössäsi!
Lisätietoja saat antamalla puhelinnumerosi henkilölle, joka antoi tämän kutsun sinulle. Sinuun ottaa yhteyttä
somalinkielinen vapaaehtoinen (sosiaalialan ammattilainen).
Voit myös soittaa hänelle gsm. 0400735029 ennen 30.9.2018.
Kampanjassa mukana:
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma
Kehitysvammatuki 57 ry
Helsingin kaupunki, vammaisten palvelut

