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 أطفالي تحت الرعاية: ماذا سيحدث 
بعد ذلك؟

عندما تأخذ الخدمات االجتماعية أطفالك من رعايتك، 
عليها أن تتقدم بطلب الحصول على أمر قضائي 

من محكمة األطفال. يجب تقديم “طلب الرعاية” إلى 
المحكمة في خالل ثالثة أيام عمل من يوم أخذ الطفل 

من رعايتك. 

يجب على الخدمات االجتماعية أن تعطيك نسخة 
عن الطلب، وعليك قراءتها بتمّعن. ستجد فيها تاريخ 
وموعد أول حضور لك أمام المحكمة، باإلضافة إلى 

عنوان المحكمة.

من المهم جّداً أن تحضر إلى المحكمة. وإن تعّذر 
عليك ذلك لسبب وجيه )كالمرض( فعليك االتصال 

بالمحكمة وإعالمهم. احرص على أن ُتحضر شهادة 
تبرهن سبب عدم حضورك.

ماذا سيحدث في أول جلسة في المحكمة؟

سيساعدك في اليوم األّول من المحكمة محاٍم مناوب 
)راجع:” هل يمكنني الحصول على محام؟”، في 

الصفحة 16(

إّن القرار الرئيسي الذي يتم اتخاذه في اليوم األول 
من المحكمة هو تحديد الشخص الذي سيتمتع بالسلطة 

المؤقتة التخاذ القرارات المتعلقة بأطفالك، ومن 
ضمنها مكان مكوثهم، إلى أن تنتهي القضية. ُيسمى 
ذلك بـ “المسؤولية الوالدية المؤقتة )قصيرة األمد”(. 

في بعض األحيان، يوافق الوالدان على أّنه خالل فترة 
حضورهم جلسات المحكمة، يمكن أن يمكث أطفالهم 

في مكان آخر في حين يعملون على حّل مشاكل 
الرعاية والحماية التي أّدت إلى تحويلهم إلى المحكمة. 
يمكن أن يتولى وزير الخدمات االجتماعية المسؤولية 
الوالدية المؤقتة، وأن يقوم بالتالي بوضع أطفالك في 

الرعاية األسرية البديلة أو مع أي شخص آخر يصلح 
لرعاية أطفالك، كفرد من األسرة مثالً. 

لماذا تّم تعيين محام لطفلي؟

يتّم تعيين محام لكّل طفل في كّل قضية، ويعمل المحامي بشكل مستقل عن الوالدين أو الخدمات 
االجتماعية. تقوم Legal Aid NSW بتوفير المحامي، ويوجد نوعان من محامي الدفاع عن األطفال:

▲  إذا كان عمر طفلك أقل من 12 سنة، سيحصل على "ممثل قانوني مستقل" والذي سيطلع   
المحكمة على ما أنه األفضل لطفلك؛ 

▲  إذا كان عمر طفلك 12 سنة او اكثر فسيحصل على “ممثل قانوني مباشر” والذي سُيطلع   
المحكمة على مباشرة على ما يريده طفلك.
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حّتى لو أمرت المحكمة بأن تمنح المسؤولية 
الوالدية المؤقتة إلى وزير الخدمات االجتماعية، 

إالّ أّن ذلك ال يمنع المحكمة من إصدار حكم 
 مختلف بشأن الشخص الذي ستحول 

المسؤولية الوالدية إليه في نهاية الدعوى. 
 ويمكن أن يتضمن ذلك الحكم بأن يعود 

األطفال إلى عهدتك أو أن ُتعهد بالمسؤولية 
الوالدية إلى شخص آخر، كفرد من األسرة 

على سبيل المثال.

 ال أريد أن ُيرسل أطفالي إلى الر
 عاية األسرية البديلة 

 )foster care( – من غيرهم
 يمكنه االهتمام بهم؟

عندما يتوجب سحب األطفال من رعاية والديهم، 
فمن المهم جّداً األخذ في االعتبار إذا ما كان من 

الممكن وضعهم مع أفراد من األسرة أو األصدقاء، 
حّتى ولو كان ذلك لمّدة قصيرة. إذا رغبت بأّن 

يرعى أطفالك شخص آخر فمن المهم أّن يتصل هذا 

ما هي “المسؤولية الوالدية”؟

إّن المسؤولية الوالدية المتعلقة بالطفل أو بشخص شاب تعني جميع الواجبات والصالحيات والمسؤوليات 
والسلطة التي يملكها الوالدان بحكم القانون بشأن أطفالهم.

يمكن العهد بالمسؤولية الوالدية المتعلقة بأطفالك إلى شخص آخر، لوقت قصير )مؤقت(أو طويل. وُيمنح 
هذ الشخص بموجب ذلك الحق في اتخاذ قرارات تتعلق بأطفالك، ومن ضمنها: 

▲ مكان سكن أطفال،  

▲ من يمكنه التواصل مع أطفالك،  

▲ الدين و/ أو الثقافة التي سُيربى أطفالك عليها،  

▲ المدرسة التي سيرتادها أطفالك،  

▲ المعالجة الطبية التي سيحتاجها أطفالك.  

يمكن العهد بالمسؤولية الوالدية إلى:

▲ أحد الوالدين،  

▲ شخص آخر مالئم، مثل فرد من األسرة أو  

▲  وزير الخدمة االجتماعية )ويعني ذلك في الحقيقة أن مسؤولي الحاالت في الخدمات االجتماعية هم   
الذين سيقررون بشأن أطفالك(.

تختلف كل حالة ألن جميع األسر فريدة من نوعها. قد تقرر المحكمة في بعض األحيان أن يتم تقسيم 
بعض النواحي من المسؤولية الوالدية بين الفرقاء، فقد ُتعطى أنت أو شريك حياتك، على سبيل المثال، 
المسؤولية الوالدية عن جوانب معينة من حياة أطفالك، وتقوم الخدمات االجتماعية بالمسؤولية الوالدية 

عن جوانب أخرى.
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الشخص بمحاميك و بالخدمات االجتماعية بأسرع ما 
يمكن. ستجري الخدمات االجتماعية “تقييماً بوضع” 

الشخص، ويتضمن ذلك البحث عن خلفيته في سجالت 
الشرطة وسجل دائرة حماية األطفال، وستقوم بمقابلة 

الشخص وقد تزور بيته. 

إذا رفضت الخدمات االجتماعية تقييم قريبك، فيمكنك 
مراجعة محاميك حول تقديم قريبك لطلب إلى 

 المحكمة لضّمه طرفاً في الدعوى. ُيسمى ذلك  
“طلب الضم”، ولو نجح فسوف يمكن لمحامي قريبك 

أن يمثله في المحكمة. 

ويعني هذا أيضاً أّنه يمكن لقريبك أن يطلب 
تقييمه من قبل العيادة التابعة لمحكمة األطفال 

راجع القسم أدناه عن “ماهية تقييم عيادة محكمة 
األطفال”. ويمكنهم أيضاً تقديم األدلة الداعمة 

ألسباب بقاء أطفالك معه.

متى أستطيع إبداء وجهة نظري؟

إذا قّدمت الخدمات االجتماعية قضيتك إلى محكمة 
األطفال، فيتوجب عليها أن تشرح لماذا ُيعتبر هذا 
األمر ضرورياً. ولتستطيع القيام بذلك، فعليها أن 

تّوفر للمحكمة تقريراً أّولياً تشرح فيه وجهة نظرهم 
من القضية وقد يتضّمن ذلك ادعاءات مّوجهة ضّدك. 

سيتم تزويدك بنسخة عن التقرير األّولي.

ستعطيك المحكمة مهلة لترّد على األمور التي ذكرت 
عنك وعن أسرتك ولكي تجمع أّي دليل تريد استخدامه. 

سيتم إعطاؤك مهلة لتجتمع بمحاٍم ولتقرر إذا ما كنت 
ترغب في تحضير جواب خطي ُيسمى “اإلفادة”. 

ستحّضر المحكمة جدوالً زمنياً لجميع الفرقاء ليقوموا 
بمختلف األمور، ومن ضمنها ملء اإلفادات، قبل أن 

تعود القضية إلى المحكمة مّرة أخرى.

يجب أن تجتمع بمحاميك بأسرع ما يمكنك، بعد 
انتهاء اليوم األول من المحكمة، للتشاور حول 

االدعاءات المذكورة في مستندات المحكمة، ولتقرر 
إذا ما كنت ستقدم إفادة لتشرح وجهة نظرك من 

القضية، وسينصحك محاميك حول إذا ما كان ذلك 
الوقت المناسب أو ال للقيام بذلك، وذلك يعتمد على 

ظروفك الخاصة.
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ماذا يحصل عندما نعود إلى المحكمة؟

عندما تعود قضيتك إلى المحكمة في المّرة التالية، 
فسيسألك القاضي على األرجح إذا ما كنت توافق على 

أّن أطفالك كانوا في حاجة إلى الرعاية والحماية في 
الوقت الذي تّدخلت فيه الخدمات االجتماعية. ُيسمى 

ذلك “تأسيس” القضية وعليك باالستشارة القانونية 
قبل أن تصل المحكمة إلى هذه المرحلة من التعامل 

مع قضيتك. إذا كنت لم تستشر محامياً بعد، فيمكن أن 
تطلب من المحكمة تأجيل الجلسة.

إذا وافقت على للقضية أساس مثبت، فستنتقل 
اإلجراءات إلى “مرحلة الوضع” والتي تتضمن أخذ 

قرارات تتعلق بالرعاية المستقبلية ألطفالك. 

يمكن إقامة قضية ما “من دون االعتراف” – ويعني 
ذلك أّنك توافق على أّن الطفل كان في حاجة للرعاية 

والحماية، من دون القبول بمصداقية كّل األّدلة 
المقّدمة من الخدمات االجتماعية.

إذا لم توافق على أن للقضية أساس، فسيعطيك 
القاضي عندئٍذ موعداً لجلسة استماع.

ما هو "أساس القضية"؟

 حتى يكون لقضية ما أساس، تحتاج المحكمة إلى أن تقتنع بأّن أطفالك كانوا 

" في حاجة إلى الرعاية والحماية" عند تدّخل الخدمات االجتماعية.

يمكن أن يحتاج األطفال إلى الرعاية والحماية ألسباب عديدة، ومنها:

▲  لم تكن أنت أو الوالد/ الوالدة موجودين لرعاية أطفالكما في ذلك الوقت    

)مثالً، بسبب التواجد في السجن أو المرض(،

▲  لم يتّم تلبية احتياجات األطفال )مثل توفير الغذاء الكافي و المالبس الدافئة والفراش و   

 توفير منزل نظيف وآمن(؛

▲ ال يذهب األطفال الى المدرسة؛  

▲  عيش األطفال في بيئة عنف منزلي أو تعّرضهم لرؤية البالغين يستخدمون المخدر   

ات أو يشربون الكحول بإسراف؛

▲  تعّرض األطفال لإلعتداء الجنسي أو الجسدي، أو جود مخاوف من إمكانية حدوث    

ذلك في المستقبل.

من عليه إثبات ذلك؟ عادة ما يكون ذلك مسؤولية الخدمات االجتماعية أن تثبت أّن للقضية أساس، 
ولكّنها ستكون مسؤوليتك أن تقنع المحكمة أّنه ال أساس لها إذا: 

▲  أصدرت محكمة سابقاً أوامر نهائية بأخذ طفل واحد أو أكثر من رعايتك ولم يتّم إعادته/ هم إليك   

بعد، 

▲ أو كنت قد خرقت عقد المسؤولية الوالدية.  
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ماذا يحصل بعد أن يتم تأسيس القضية؟

سوف يبين الطلب الذي تجهزه الخدمات االجتماعية 
 األوامر التي طلبت من المحكمة إصدارها. يكون 
 ذلك في الغالب أمراً بأن تنتقل المسؤولية الوالدية 

 عن أطفالك إلى شخص آخر أو إلى وزير 
الخدمات االجتماعية.

 عادة تطلب هذه األوامر إلى أن يبلغ األطفال 
سّن الـ 18، إالّ أّن ذلك ليس الحال دائماً.

يعود األمر إلى القاضي أن يقرر اتخاذ القرارات 
تبتغيها الخدمات االجتماعية أو رفضها.

يفترض من المحكمة أن تثبت إذا ما كان 
أطفالك بأمان في عهدتك، قبل أن يتخذ القاضي 
قراره. ستقرر المحكمة من هو الشخص الذي 
يمكنه تقديم الدليل والمّدة التي يحتاجها للقيام 
بذلك. ما أن يتّم جمع جميع األّدلة، ستصبح 

المحكمة جاهزة لعقد “جلسة استماع”.
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ما هي األّدلة التي بحوزة المحكمة؟

يتم تقديم األّدلة في محكمة األطفال على شكل مستند 
مكتوب ُيدعى “اإلفادة”. لك الحق في أن تقدم إفادة 
وعليك بالتشاور مع محاميك الذي سيساعدك على 

تحضيرها وصياغتها.

 يمكن تقديم األّدلة للمحكمة عبر مصادر 
أخرى، مثل:

▲  سجالت محفوظة عنك أو عن أسرتك لدى 

الشرطة أو المستشفيات أو األطباء أو المدارس أو 
غيرها من الوكاالت. سيتّم تقديم هذه المستندات 
إلى المحكمة إذا تّم إرسال مستند إلى الجهة التي 

تحتفظ بها ُيدعى “مذكرة إحضار”. يمكن ألّي 
طرف من أطراف القضية أن ُيصدر مذكرة 

إحضار. إذا ساورك القلق حول وجود معلومات 

حساسة عنك في السجالت، فعليك بالتشاور 
مع محاميك. كما عليك التشاور معه إذا ما كان 

من المفيد إصدار مذكرة إحضار إلى جهة ما 
للحصول على دليل داعم لقضيتك.

▲  إفادات من أشخاص آخرين معنيين، ومنهم طبيبك 
المعالج أو األخصائي. عليك بالتشاور مع محاميك 

إذا ما كان ذلك مفيداً لقضيتك. 

▲  تقرير من خبير مستقل )مثل معالج سريري من 
العيادة التابعة لمحكمة األطفال( الذي يمكن تعيينه 

لتقييم أسرتك وإعطاء رأي خبير عّما إذا كان 
يجب إعادة أطفالك إلى عهدتك.

سيتم تزويدك بنسخ عن األّدلة المقدمة من قبل جميع 
الفرقاء في القضية.
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ما هو التقييم من قبل عيادة تابعة لمحكمة 
حماية األطفال؟

 يمكن ألّي من األطراف، ومن ضمنهم أنت، 
 أن يطلب من المحكمة إصدار أمر بـ 

 “تقييم سريري”. إذا أصدرت المحكمة األمر،
 ستعّين العيادة التابعة لمحكمة األطفال “معالجاً 
 سريرياً”، يكون مرشداً اجتماعياً أو عالماً نفسياً 

أو طبيباً نفسياً، ليحّضر التقييم.

إّن العيادة التابعة لمحكمة حماية األطفال مستقلة 
عن الخدمات االجتماعية. سيقوم المعالج السريري 

بمقابلة أي شخص تريد المحكمة تقييمه. يحق للمعالج 
السريري أن يتحّدث بشكل غير رسمي مع أشخاص 

آخرين قادرين على إعطاء معلومات ذات صلة. 

سينظر المعالج السريري في األّدلة المقّدمة إلى 
العيادة من قبل األطراف.

ما أن يتم كتابة التقييم، يتّم إرساله إلى المحكمة 
وإرسال نسخ إلى جميع األطراف.

هل يمكنني رؤية أطفالي أثناء مجريات المحاكمة؟

إذا ُعهدت إلى الخدمات االجتماعية "المسؤولية الوالدية المؤقتة" ألطفالك، فسيقررون هم مقدار مقدار 
التواصل مع أطفالك حّتى انتهاء مجريات المحاكمة.

 إن لم تكن راضياً عن مقدار التواصل، فعليك بالتشاور مع مسؤول الحالة. وإذا لم تتمكن من 
التوصل إلى اتفاق ُمرٍض، فعليك بالتشاور مع محاميك.

 يكون التواصل غالباً مراقباً، عادة من قبل موظف من الخدمات االجتماعية أو أحياناً في حضور 
أحد األقرباء.

ال يمكن للمحكمة أن تأمر الخدمات االجتماعية حول مقدار التواصل الذي يتوجب عليهم مراقبته. إذا 
كنت تعرف شخصاً آخر يمكنه مراقبة التواصل، فيجب أن توافق المحكمة على أّن ذلك الشخص مناسب 

وأّن المزيد من التواصل مع أطفالك هو في مصلحتكم جميعاً.

سيكتب مراقب التواصل تقريراً عند انتهاء كّل زيارة يتضمن تفاصيالً حول كيف جرت الزيارة وماذا 
حصل فيها. من المهم أن تحرص على أن تأتي إلى جميع الزيارات، وأن تتصرف بشكل الئق وأن 

تمضي وقت التواصل مع أطفالك عوضاً عن التحّدث مع أشخاص بالغين آخرين. أغلق هاتفك الجوال 
وال ُتحضر أشخاصاً آخرين إلى الزيارة إالّ في حال سماح الخدمات االجتماعية بذلك، وتذكر أّنه يمكن 

استخدام التقارير كأّدلة في المحكمة. 



الذهاب إلى محكمة األطفال 12

)لمزيد من المعلومات، راجع “التقييمات والتقارير” 
 المتوفر في المحكمة المحلية، 

 لمحكمة األطفال على الرقم 1530 8688 02 
 اطلع على الموقع اإللكتروني 

www.lawlink.nsw.gov.au/ccc

 عليك بالتشاور مع محاميك عّما إذا كان من المفيد 
لقضيتك أن تقّدم استمارة لطلب تقييم سريري.

ما هي خّطة الرعاية؟
سوف تقدم الخدمات االجتماعية “خّطة رعاية”، 

ستحدد فيها التوصيات األخيرة للخدمات االجتماعية 
في ما يتعلق بالتدابير المستقبلية لرعاية أطفالك. 

ستتضمن خّطة الرعاية:

▲  األسباب التي دفعت بالخدمات االجتماعية إلى 
رفع القضية إلى المحكمة،

▲  ما الذي تقول الخدمات االجتماعية أّنه قد حصل 
منذ عرض القضية على المحكمة،

▲  تقييماً حول إذا ما كان هناك إمكانية أن يعود 
األطفال إلى رعايتك،

▲  االقتراحات حول كيفية اإليفاء باحتياجات أطفالك 
على المدى الطويل، ومن ضمنها مكان عيش 
أطفالك، ومقدار التواصل الذي سيحصل عليه 

أطفالك معك وغيرك من األشخاص المهمين في 
حياة أطفالك )كاألقرباء وأصدقاء األسرة، مثالً(،

▲  األسباب التي دفعت بالخدمات االجتماعية إلى 
القيام بهذه التوصيات.

قبل أن يتم تقديم الخطة إلى المحكمة، يجب 
على الخدمات االجتماعية أن تتحّدث معك بشأن 

اقتراحاتهم. ستحصل على نسخة من خطة الرعاية 
بعد أن يتم تقديمها إلى المحكمة وستحصل على 

فرصة للرّد عليها. إن لم توافق على خّطة الرعاية، 
يمكنك القول في إفادتك ما الذي يجب أن يحصل 

عوضاً ولماذا.

على الرغم من أّن الخدمات االجتماعية تقترح 
خّطة رعاية، إالّ أّنه ال يحق سوى للقاضي 

فقط أن ُيصدر األمر األخير المتعلق بأطفالك. 
فاألمر يعود للقاضي بأن يقرر الموافقة أو 

عدمها على خطة الرعاية. إن لم يوافق القاضي 
بعد جلسة االستماع على خطة الرعاية، فُيطلب 
من الخدمات االجتماعية أن تصيغ خطة رعاية 

جديدة مبنية على قرار القاضي.
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هل من الضروري عقد جلسة استماع؟
ال، ليس ذلك ضرورياً. فستعطيك المحكمة، قبل أن 
تقرر القيام بجلسة استماع، الفرصة لترتب األمور 

باالتفاق مع الخدمات االجتماعية واألطراف األخرى. 
إحدى الطرق للقيام بذلك هي بحضور “مؤتمر تسوية 
المنازعات” أو “وساطة التسوية البديلة للمنازعات”. 

و هو عبارة عن اجتماع خصوصي يديره شخص 
مستقل. والهدف من هذا االجتماع إعطاء الجميع 
الفرصة لمناقشة القضية ولمساعدة الجميع على 

الوصول إلى اتفاق حول أفضل تدابير رعاية مستقبلية 
ممكنة ألطفالك. سيحضر محاميك المؤتمر أو 

الوساطة معك. 

إن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، فعندئٍذ ستطلب 
المحكمة القيام “بجلسة استماع”. أنت ُملزم بالحضور 
وقد ُيطلب منك تقديم شهادة. إذا قّدمت إفادة أصدرها 

شخص آخر )كالطبيب المعالج، صديق أو موظف 
دعم( فقد يتوجب عليه أيضاً تقديم شهادة. سيقّدم 
محامي كّل طرف عرضاً باألوامر النهائية التي 

يجب إعطاؤها.

فقد يتوجب عليه أيضاً تقديم شهادة. سيقّدم محامي كّل 
طرف عرضاً باألوامر النهائية التي يجب إعطاؤها.

سيستمع القاضي إلى الجميع ثّم سيتخذ قراراً بما 
هو األفضل لمصلحة أطفالك، بحسب القاضي.

 
أملك خطة رعاية لالستعادة: ماذا علّي أن أفعل اآلن؟ 

ُيطلق على عودة األطفال إلى رعايتك تسمية " االستعادة". قد تعهد المحكمة في بعض الحاالت 
 بالمسؤولية الوالدية إلى وزير الخدمات االجتماعية لفترة قصيرة من الزمن إلى أن تصبح عودة 

األطفال الى رعايتك آمنة.

 في حال حصول ذلك، ستنّص خّطة الرعاية بوضوح على “ الحّد األدنى من األهداف” التي يجب 
 اإليفاء بها قبل أن يتّمكن أطفالك من العودة للسكن معك. قد ُيطلب منك أحياناً أن 

تعطي “ التزامات” لتفي بهذه األهداف، وهي تعهد تعطيه للمحكمة. 

 من المهم جداً أن تلتزم بجميع التزاماتك. احتفظ بسجل مكتوب عن جميع المواعيد التي تحضرها 
واطلب الحصول على نسخ من المالحظات في االجتماعات التي تحضرها.

 إن لم تِف بـ" الحد األدنى من األهداف"، فيمكن الخدمات االجتماعية أن تعيد القضية إلى محكمة 
األطفال لتغيير األوامر أو إلغائها. وقد يعني هذا أنك لن تسترجع أطفالك إلى رعايتك. 



ماذا إن لم أعّين محامياً؟

إن لم تعّين محامياً، فستجلس إلى “طاولة المحامين” 
وستتكلم مع القاضي مباشرة عن نفسك. ستعاملك 
المحكمة تماماً كما تعامل الممثلين القانونيين. من 

األفضل أن تتحدث إلى المحكمة وغيرها من الممثلين 
القانونيين بشكل مهذب طوال الوقت، حّتى ولو لم 

توافق على ما يقولونه. كما عليك أن تكتب “اإلفادة” 
الخاّصة بك بنفسك وأن تعطي نسخاً للمحكمة وباقي 

األطراف.

ستتمكن في الجلسة األخيرة من استجواب الشهود 
اآلخرين، وهذا يعني أّنه سُيسمح لك بسؤال الشهود 
أسئلة. عليك أن تسأل األسئلة التي تدعم قضيتك أو 

تلك التي ُتلقي بالشك على قضية الطرف اآلخر. تقوم 
بذلك غالباً بأن تضع امام الشاهد رواية لألحداث 

تريده أن يوافقك عليها. ال يفترض بك أن تتجادل مع 
الشاهد أو أن تسأله أسئلة غير الئقة. ال يجدر بك في 

هذه المرحلة أن تتجادل ستسنح لك الفرصة للقيام 
بذلك في نهاية القضية في مرحلة “المداوالت”.

بعد أن يقّدم الجميع أدلتهم، يقوم كل طرف “بالترافع” 
قبل أن يتخذ القاضي قراره. يمكنك في هذه المرحلة 

أن ُتطلع المحكمة على األوامر التي تريدها منها 
واألسباب الداعمة لها. 

الذهاب إلى محكمة األحداث 14
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ما هي األوامر النهائية التي يمكن للمحكمة 
اتخاذها بشأن أطفالي؟

قد تعطي المحكمة مع انتهاء القضية بعضاً من هذه 
األوامر النهائية:

▲  أمراً يقتضي بعهد المسؤولية الوالدية إلى وزير 
الخدمات اإلجتماعية أو إلى شخص آخر )كأحد 

األقرباء(، أو إلى أحد الوالدين فقط. 

▲  أمراً بالتشارك في المسؤولية الوالدية بينك أنت 
وشخص آخر و/أو وزير الخدمات االجتماعية.

▲  أمراً بمقدار التواصل الذي ستحصل عليه أنت 
وغيرك من أفراد األسرة وغيرهم من األشخاص 

المهمين؛

▲  أمراً بعودة األطفال إلى رعايتك ولكن بوضعهم 
تحت “مراقبة” الخدمات االجتماعية والتي تسمح 

لها بمراقبة سالمة أطفالك ورفاهيتهم وأمنهم؛

▲  أمراً بأن تقوم أنت أو أي شخص آخر يرعى 
أطفالك بتقديم تعّهد )ُيسمى “إلتزامات”( للمحكمة 

حول األمور التي ستفعلها وتلك التي لن تفعلها 
في المستقبل.

ستحّدد المحكمة مّدة األوامر: فقد تستمر في بعض 
األحيان إلى أن يبلغ أطفالك الـ 18 من العمر، واحياناً 

ينتهي العمل بها في مّدة أقرب.

للمزيد عن المعلومات حول ماذا سيحدث إن قررت 
األوامر األخيرة إحالة المسؤولية الوالدية إلى 

الخدمات االجتماعية، راجع

الكتيب 5: ماذا يحصل عندما يصبح أطفالي تحت 
الرعاية؟ 

ماذا يحدث عندما يكون 
أطفالي تحت الرعاية؟

5
أطفال تحت الرعاية
What happens when my kids are in care?

Arabic

2 14 3
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هل يمكنني الحصول على محامي؟

ستوفر لك Legal Aid “محاميا مناوبا” ليساعدك في 
يومك األّول في المحكمة.

عليك بتدبير وجود محام يمثلّك في باقي القضية، بعد 
ظهورك األول في المحكمة. يمكنك القيام بذلك عبر: 

▲  تقديم طلب بالمساعدة القانونية. سيساعدك 
المحامي المناوب في يومك األول في المحكمة 

على القيام بذلك؛ أو

▲  إن لم تكن مؤهالً لخدمات المساعدة القانونية، 
يمكنك االختيار ما بين تعيين محاٍم خاص أو 

تمثيل نفسك.

األهلية للحصول على المساعدة القانونية 

 لتقّدم طلب للحصول على المساعدة القانونية، عليك 
بتعبئة استمارة طلب وإعطاء محاميك المستندات التي 
تظهر مدخولك وممتلكاتك. سيكون من الفائدة إحضار 

 األمور التالية إلى 
اليوم األول من المحكمة:

 ▲  بطاقة سنترلنك الخاصة بك أو رسالة تنص 
أّنك تتلقى مساعدة مالية أو أحدث إيصال بقبض 

الراتب إن كنت تعمل؛ و

 ▲  نسخ عن كشف حساب مصرفي للثالثة 
األشهر الماضية.

MNLA60925

إيجاد محامي

يمكنك إيجاد محام باالتصال بـ:

 :Legal Aid NSW  ▲ 
هاتف 589 551 1800 أو اطلع على 

 الموقع اإللكتروني
 www.legalaid.nsw.gov.au

 :LawAccess NSW  ▲ 
هاتف 888 529 1300 أو اطلع على 

 الموقع اإللكتروني
www.lawaccess.nsw.gov.au
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