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من هي الخدمات االجتماعية ؟

الخدمات االجتماعية هي الوكالة الحكومية الرئيسية 
لحماية األطفال في والية نيو ساوث ويلز. كان 

 اسمها في السابق “DOCS” لكّنها 
 اآلن “دائرة الخدمات األسرية واالجتماعية 

)“أي “الخدمات اإلجتماعية”(

لماذا ُتعنى الخدمات االجتماعية 
في أمور أسرتي؟

 يمكن ألي شخص يخشى أّن أطفالك في 
خطر التعّرض ألذى بالغ أن يبلّغ عن مخاوفه 

 الخدمات االجتماعية باإلتصال على خّط 
 المساعدة التابع لوحدة حماية األطفال   
.’Child Protection Helpline‘

وُيلزم القانون بعض المهنيين مثل معلمي 
المدارس واألطباء باإلبالغ إذا ساورهم 

القلق وُيسمى هؤالء األشخاص بـ “المخبرين 
اإللزاميين”. 

 لن تستطيع معرفة إذا ما قام أحدهم باإلبالغ 
عن أسرتك إالّ إذا قامت الخدمات االجتماعية 
بالتحري عن األمر. ال يتّم التحقيق في جميع 

التقارير المقدمة.

 إّن التبليغات مغفلة الهوية وسرّية، 
وال يحق لك معرفة هوية المبلّغ.

ماذا تعني عبارة “ في خطر التعّرض ألذى بالغ”؟

 قد تعتقد الحدمات االجتماعية أّن أطفالك في خطر التعّرض ألذى بالغ ألسباب مختلفة منها االعتداء 
الجسدي والجنسي، اإلهمال، التعّرض لإلدمان على المخدرات و/أو الكحول من قبل مقّدم الرعاية أو 

التعّرض للعنف المنزلي في المنزل. قد تعتبر الخدمات االجتماعية أّن أطفالك قد تعّرضوا أساساً إلحدى 
هذه المسائل أو أكثر، أو او معرضين لمخاطر حدوثها في المستقبل. 

ماذا يحصل عندما يتّم اإلبالغ؟

 إذا قررت الشؤون االجتماعية التحرّي 
عن اإلبالغ، فقد يقوم المسؤول عن الحالة : 

▲ باإلتصال بك. قد يحضر مسؤول الحالة إلى 
منزلك بموعد أو بدونه، أو قد يطلب منك 

القدوم إلى مكتبه؛

▲  التحّدث مع أطفالك في مدرستهم أو في مكان 
آخر. ال يحتاج مسؤول الحالة إلى أخذ األذن 

منك قبل التحّدث إلى أطفالك؛

▲  الحصول على معلومات عن أسرتك من 
أشخاص آخرين مثل األطباء والمستشفيات 
 والشرطة والمعلمين أو من أقرباء آخرين. 

 ال يحتاج مسؤول الحالة إلى أذنك 
للقيام بذلك.
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هل يمكن للخدمات االجتماعية 
أن تأخذ أطفالي مني؟

ال يعني تدخّل الخدمات االجتماعية في أسرتك 
أّنه سيتم تلقائياً أخذ أطفالك منك. ستقوم الخدمات 

االجتماعية عند اإلمكان بالتعاون معك للحفاظ 
على اطفالك آمنين ويتلقون الرعاية الجّيدة في أثناء 

مكوثهم في رعايتك. 

 قد يطلب منك مسؤول الحالة أحياناً أن تقوم ببعض 
األمور لتحافظ على سالمة أطفالك، كأن ترفض 
سكن شريكك معك ومع أطفالك. إذا قررت عدم 

القيام بما ُطلب منك، قد يؤدي ذلك إلى سحب 
األطفال من رعايتك. 

 إذا رأت الخدمات االجتماعية أّن أطفالك في 
خطر مباشر للتعرض ألذى بالغ، ستأخذ أطفالك 
منك. سيتّم تحويلك إلى محكمة األطفال في حال 

حدوث ذلك. 

ماذا يمكن للخدمات اإلجتماعية ان تطلب مني 
ان افعله؟

إّن كّل أسرة مختلفة عن األخرى وأمام الخدمات 
االجتماعية العديد من األمور التي قد تجّرب تحديدها 

لتضمن سالمة أطفالك والرعاية الكاملة لهم وهم 
تحت سقف منزلك.بعض هذه األمور: 

▲ برامج التدّخل المبكر

قد يعرض عليك تحويل أسرتك إلى برنامج تدّخل 
مبكر مثل “Brighter Futures” أو إلى خدمة 
مساعدة األسرة تابعة لوكالة غير حكومية. ستعمل 

هذه الخدمة مع أسرتك لمعالجة أّية مخاوف أو 
لمساعدتكم على استقامة األمور. 

إّن مشاركتك في هذه الخدمات طوعية. ال يمكن 
إجبارك على المشاركة في حال لم ترغب بذلك. لكن 

إن تّم تحويلك، فعليك فعلياً التفكير في التعاون مع 
هذه الخدمات، ألّن دورها هو مساعدتك على إيقاف 

األمور من التدهور نحو األسوأ والتي يمكن أن 
تؤدي إلى سحب أطفالك من رعايتك. 

▲  اتفاقيات الخطط المتعلقة بالحالة / بالسالمة

قد تقوم الخدمات االجتماعية بصياغة خطة مكتوبة 
بالتعاون معك عن رعاية أطفالك وما عليك القيام 
به. قد تتضمن الخّطة الئحة باألمور التي وافقت 

على القيام بها وتلك التي وافقت على عدم القيام بها. 
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فعلى سبيل المثال، قد تكون وافقت على عدم 
تعاطي المخدرات وعلى أّنك ستشارك في فحص 

تحليل لكشف وجود المخدرات.

من المهم جّداً أن تلتزم بأي خّطة تتعلق بالحالة 
أو السالمة أو غيرها من اإلتفاقيات التي أبرمتها 

مع الخدمات االجتماعية. لو لم تلتزم بها فقد 
يتّم سحب أطفالك من رعايتك وبدء اإلجراءات 

المتعلقة بأطفالك في محكمة األطفال.

 سيتم تزويد محكمة األطفال بنسخة عن 
أّي أتفاق أبرمته. إن لم تقم باألمور التي وافقت 

 على القيام بها، ستأخذ المحكمة هذا األمر في 
عين اإلعتبار عندما تقرر أّي أمر تصدره في ما 

يتعلق بأطفالك. 

▲ عقد المسؤولية الوالدية 

إّنه اتفاق خطي بينك وبين الخدمات االجتماعية. 
سيحدد العقد األمور التي عليك القيام بها لتحسين 

من مهاراتك الوالدية لتضمن أن يكون أطفالك 
آمنين وتجري رعايتهم بشكل جيد. 

ستكون األمور التي عليك القيام بها بحسب عقد 
المسؤولية الوالدية تلك التي وافقت على القيام بها 

وتتعلق بأسرتك خصوصاً. قد يتطلب منك عقد 
المسؤولية الوالدية أن تقوم بأمور ترى الخدمات 

االجتماعية أّنها ضرورية للحفاظ على سالمة 
أطفالك، ومنها: 

▲  حضور جلسات اإلرشاد المتعلقة بالمخدرات 
والكحول؛ 

القيام بتحليل البول أو غيره من أنواع التحاليل     ▲
الطبّية للكشف عن وجود المخدرات؛

االلتحاق بدورات تدريبية للتحسين من مهار    ▲ 
اتك الوالدية؛ 

الذهاب إلى الجلسات اإلرشادية لمساعدتك     ▲
على التعامل مع بعض المشاكل في حياتك، 

مثالً، الجلسات اإلرشادية المتعلقة بالعنف 
المنزلي. 

خرق عقد المسؤولية الوالدية. 

إن لم تقم باألمور التي وافقت عليها في عقد المسؤولية الوالدية، يمكن للخدمات االجتماعية أن تقّدم 
إشعاراً بخرق العقد لُتعلم محكمة حماية األطفال بالخرق المزعوم. 

من المحتمل في حال حصول ذلك أن تقّدم الخدمات االجتماعية طلب الرعاية زاعمة أّن أطفالك "بحاجة 
للرعاية والحماية" وأن تطلب من محكمة األطفال أن ُتصدر أوامراً تتعلق بأطفالك، فقد تطلب مثالً أن 

 .Foster Care يتم أخذ األطفال من رعايتك ووضعهم في رعاية بديلة

لذا فمن المهم جداً أن تفهم محتوى العقد قبل التوقيع عليه وأن تقوم بكل ما وافقت على القيام به وأن تتّبع 
كّل ما جاء فيه.

عليك دائماً أن تستشير محامياً قبل التوقيع على عقد المسؤولية الوالدية .
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يجب أن تستشير محامياً قبل التوقيع على عقد 
المسؤولية الوالدية.

 الخدمات االجتماعية ملزمة أن تريك العقد المقتر
 ح وأن تعطيك وقتاً لتراجع محامياً قبل التوقيع 

على العقد. يمكن تسجيل العقد النهائي في محكمة 
األطفال. 

▲  اتفاق الرعاية المؤقتة
 اتفاق الرعاية المؤقتة هو اتفاق خطي توافق فيه 

على أن يعيش أطفالك في مكان آخر، في حين 
تقوم باألمور التي عليك القيام بها ليتمكن أطفالك 
من العيش معك بأمان. يمكن أن تصل مّدة العقد 

حّتى الثالثة أشهر، ويمكن تمديده مجدداً، في حال 
الموافقة على ذلك، لمّدة ثالثة أشهر إضافية. 

لو ساورك الشك حيال توقيع عقد الرعاية المؤقتة، 
استشر محامياً قبل التوقيع عليه. 

يمكنك أن تتحدث مع الخدمات االجتماعية عند 
إبرامك اتفاق الرعاية المؤقتة معهم عن المكان 

الذي سيمكث أطفالك فيه، مع فرد من أسرتك على 
سبيل المثال. سوف يكون للخدمات االجتماعية 

القرار النهائي بشأن مكان مكوث أطفالك في أثناء 
فترة اتفاق الرعاية المؤقتة، وإن لم يوجد أفراد 

مناسبون من األسرة، سيتم ترتيب ذهاب أطفالك 
 .)Foster Care( إلى رعاية أسرية بديلة

▲ الخطة الوالدية البديلة
قد تقترح الشؤون االجتماعية خطة والدية بديلة 

في حال كان أطفالك أكبر من سن 12 وال يمكنهم 
البقاء في المنزل بسبب الشجار. ستحدد الخّطة 

مكان مكوث أطفالك وطريقة وزمان اتصال أطفالك 
بك وباقي أفراد األسرة، ومن سيتخذ القرارات 

المتعلقة بتعليم وطبابة أطفالك. سيتم تأمين الفرصة 
لك ولطفلك لمراجعة محاميين منفصلين قبل 

الموافقة على اتفاق الخطة الوالدية البديلة. 

▲ طلبات السحب والعناية
إذا لم ترتئي الخدمات اإلجتماعية أن أياً من الخيارات 

أعاله ستضمن سالمة أو رفاهية أو أمن طفلك، أو 
إذا تّمت تجربة واحدة أو أكثر من الخيارات ومع 
ذلك ال تزال الخدمات االجتماعية ترى أّن طفلك 

اليزال معرضاً لألذى، فقد تتخذ الحدمات اإلجتماعية 
إجراءات قانونية لسحب األطفال من رعايتك. 

إنهاء اتفاقية الرعاية المؤقتة

بعد توقيعك على اتفاق بالرعاية المؤقتة، فلك الحق في إنهائه متى شئت. لكن عليك التفكير ملياً عند 
القيام بذلك، ألنك إن طلبت إنهاء اإلتفاق في حين أّن الشؤون االجتماعية ترى أّنه ليس من اآلمن 
 ألطفالك العودة تحت رعايتك، فقد يباشرون باإلجراءات أمام محكمة األطفال. يجب أن تستشير 

محامياً قبل إنهاء اتفاق الرعاية المؤقتة قبل أوانه. 
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▲  تحّدث إلى المسؤول عن قضيتك لتفهم السبب 
الذي دعا الخدمات االجتماعية إلى التّدخل 

في أسرتك.
▲  حاول أن تكون عالقتك بمسؤول الحالة جّيدة، 

حّتى ولو كنت ال توافق على األسباب التي 
دعتهم إلى التدخل في شؤون أسرتك. إن لم 
تتمكن من حّل أّي من العقبات مع مسؤول 

الحالة، فاطلب التحّدث إلى مديره.
▲  تذكر أّن الشيء مّما تقوله ألّي موظف في 
الخدمات االجتماعية ُيعتبر سرياً. يتّم تدوين 
المالحظات أثناء جميع المحادثات، وقد يتّم 

استخدام أّي أمر تقوله أو تفعله كدليل ضّدك في 
محكمة األطفال، إن انتهت قضيتك إليها. 
▲  قم باستشارة محاٍم حالما تتدخل الخدمات 

االجتماعية في أسرتك. 
▲  من الطبيعي أن تشعر بالخوف والضيق عندما 
تتدخل الخدمات االجتماعية في حياتك، ولكن 

 إن قمت بالصياح أو السباب أو استخدام 
الكلمات النابية أو التهديد، فذلك سوف يجعل 

األمور أسوأ. 
▲  قد يكون من المفيد التذكر أّن مهمة مسؤولي 
الحاالت هو الحرص على أن ينال أوالدك 

أفضل رعاية ممكنة.
▲  إذا طلب منك مسؤول الحالة التعاون مع 
الخدمات وجهات المساعدة للتحسين من 

مهاراتك الوالدية والحرص على ان يكون 

أطفالك بأمان، فعليك متابعة هذه اإلحاالت. 
تحتاج جميع األسر للمساعدة في مرحلة ما، 

وقد يمنع التعاون مع هذه المؤسسات من ازدياد 
األمور سوءاً وسحب أطفالك منك.

▲  إذا شعرت بأّنك بحاجة لوجود شخص يؤمن 
مساعدتك، فأحضره معك عند لقاء مسؤول 

الحالة. عليك باختيار شخص يمكنه أن يساعدك 
 على اإلحتفاظ بهدوئك وتذكيرك 

في االجتماع بعد انتهائه.
 ▲  اطلب من الخدمات االجتماعية أن تعطيك 

نسخة عن محاضر االجتماعات التي حضرتها 
وعن أّي اتفاقيات قمت بتوقيعها. احفظ هذه 

المستندات في مكان آمن.
▲  احتفظ بسجّل أو يوميات واكتب فيه جميع 

اللقاءات والمواعيد مع محاميك ومسؤول الحالة 
والمحكمة واألطباء المرشدين النفسانيين وأّي 

شخص آخر، لكي ال تنساهم.
▲  احتفظ بسجّل مكتوب عن جميع اإلتصاالت 

 الهاتفية مع محاميك مسؤول الحالة، حّتى 
عندما تترك رسالة وال تتحدث معهما 

شخصياً. لو أمكن، إسأل موظفة االستقبال 
أو الشخص الذي يّدون رسالتك عن اسمهما 

ودّونه في السّجل الخاص بك. 
▲  احتفظ بسّجل عن جميع الدورات التدريبية التي 

تحضرها والخدمات التي تتعاطى معها.

نصائح حول كيفية التعامل مع مسؤول الحالة في الخدمات االجتماعية
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بتقديم تقرير إلى الخدمات

في حال ال

في حال ال

في حال نعم

في حال نعم

أو

أو

تقوم الخدمات االجتماعية بالتحويل إلى خدمات أخرى

نهاية المسألة

ماذا يحصل عندما تتعاطى أسرة ما مع الخدمات االجتماعية؟

تتحرى الخدمات االجتماعية في األمر وتقرر إذا ما كان الطفل “ في خطر 
التعّرض ألذى بالغ”

 ال تقوم الخدمات االجتماعية بأّي إجراءات، 
 أو تقوم بالتحويل إلى خدمات أخرى. 

يتم تسجيل ذلك في الملف.

تقرر الخدمات االجتماعية ما إذا عليها القيام بأّي أمر لحماية 
الطفل أو الحرص على أن الطفل يتلقى الرعاية الصحيحة

تتفق الخدمات االجتماعية مع األسرة على خطوات لحماية 
الطفل

تأخذ الخدمات االجتماعية الطفل و/أو تطلب من محكمة 
األطفال إصدار قرار أو أمر قضائي

MNLA60924

October 2013أكتوبر/ تشرين األول 2013

الحصول على استشارة قانونية

 :Legal Aid NSW  ▲ 
 هاتف 589 551 1800  أو زر 

 الموقع اإللكتروني
 www.legalaid.nsw.gov.au 

 :LawAccess NSW  ▲ 
 هاتف 529 888 1300  أو زر 

 الموقع اإللكتروني
www.lawaccess.nsw.gov.au 


