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ماذا يحصل عندما تضع المحكمة أطفالي 
تحت رعاية الخدمات االجتماعية؟

 تبحث الخدمات االجتماعية عن مكان آمن و
غير خطر لنقل أطفالك إليه، عندما يتّم وضعهم 

تحت رعايتها. قد يكون هذا المكان هو مع قريب 
أو صديق لألسرة أو راٍع مؤقت أو مكان سكن 

داخلي إذا كان ألطفالك احتياجات كبيرة ويحتاجون 
إلى مراقبة وثيقة أو مكان سكن مستقل. 

قد يكون الراعي المؤقت شخصاً أعزباً أو زوجين 
وقد يكون لديهم أطفال من عالقتهم أو أطفال من 

أسر أخرى تحت الرعاية المؤقتة أيضاً. إّن الرعاة 
المؤقتين من مختلف الخلفيات الثقافية والدينية.

من يتخذ القرارات المتعلقة بأطفالي عندما 
يكونون تحت الرعاية؟

يمكن ألي شخص يتمّتع بـ “المسؤولية الوالدية” 
أن يتخذ القرارات المتعلّقة باألطفال. وقد ُتعهد 
المحكمة أحياناً بالمسؤولية الوالدية ألكثر من 
شخص واحد، لذا من المهم جداً أن تتأكد من 

ماهية األوامر القضائية.

قد ُتعهد بالمسؤولية الوالدية إلى الوالدين في بعض 
الحاالت، للبّت في مسائل معّينة كالدين والثقافة، 

حّتى ولو كان األطفال تحت الرعاية.

إن عهدت المحكمة بالمسؤولية الوالدية إلى 
وزير الخدمات االجتماعية، عندئٍذ سيقوم موظفو 
دائرة الخدمات االجتماعية بأخذ القرارات ألجل 
األطفال. وفي بعض األحيان، قد يكون الراعي 

المؤقت تحت إدارة وكاالت يقوم موظفوها بأخذ 
القرارات بالنيابة عن الخدمات االجتماعية.

وعلى الرغم من أّن الراعي المؤقت ال يتمتع 
بالمسؤولية الوالدية إالّ أّنه اليزال باستطاعته أخذ 
القرارات المتعلّقة باألمور اليومية ألجل أطفالك، 

ويتضّمن ذلك القرارات المتعلقة باللباس وتصفيف 
الشعر )إالّ في حال كانت هذه األمور مهّمة 

ألسباب دينية أو ثقافية(، النظام الغذائي والتأديب 
والتهذيب والنشاطات خارج ساعات الدراسة 

والمعالجة الطبية الثانوية أو الطارئة.

 للمزيد من المعلومات حول المسؤولية 
 الوالدية واألوامر القضائية، راجع 

الكتيب 2: الذهاب إلى محكمة األطفال.

أطفال تحت الرعایة
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كيف أطمئن عن أطفالي؟

من المهم أن تحرص على أن ٌتبقي معلومات 
اإلتصال بك حديثة لدى الخدمات االجتماعية 
ليتمكنوا من االتصال بك. كما أّنه من المهم 

اإلبقاء على التواصل مع مسؤول الحالة المختص 
بشأن أطفالك واإلهتمام بالسؤال عن تقّدم أطفالك. 

يحق لك بمعرفة معلومات عن نمو أطفالك وتقّدمهم 
ومن ضمن ذلك، معلومات عن صحتهم وأدائهم 

الدراسي. يمكنك أن تطلب من الخدمات االجتماعية 
نسخاً عن المستندات مثل التقارير المدرسية. 

يحق لك الذهاب إلى اجتماع للتخطيط للقضية 
واإلدالء برأيك حول أطفالك، وبخاصة عندما يتّم 

أتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل أطفالك.

بعد أن تنتهي مجريات القضية المتعلقة بالرعاية، 
قد تأمر المحكمة أحيانا الخدمات االجتماعية أن 

تحّضر تقارير حول كيفية أداء أطفالك. سيتّم 
إرسال نسخ إليك من هذه التقارير، إالّ في حال 

أمرت المحكمة بخالف ذلك. 

ماذا عن التواصل؟

يتواصل معظم األطفال مع أسرهم إالّ في حاالت 
نادرة جّداً، يجب أن تنّص خطة الرعاية على 

 التدابير المحّضرة لك لتتواصل مع أطفالك 
)راجع الكتيب 2: الذهاب إلى محكمة األطفال(.

إن أصدرت محكمة األطفال أمراً ينّص على 
َمن الذين يمكن لهم التواصل مع أطفالك، يجب 

عندئٍذ إتباع هذا األمر. سينّص األمر على ترددية 
التواصل وإذا ما يجب أن يكون مراقباً.

وقد تقوم المحكمة أحياناُ بإصدار “مالحظات” 
عوضاً عن األوامر. إّن المالحظات غير ُملِزمة 

قانونياً ولكّنها توفر إرشادات حول كيفية التواصل، 
مع السماح بالمرونة في حال تغّيرت األمور.

تذكر أّن أوامر التواصل وخطة الرعاية ينّصان 
على “القدر األدنى” من التواصل، ويعني ذلك 
أّنه يمكنك أن تحصل على فرص إضافية من 
التواصل بعد إصدار األمر القضائي النهائي، 

ولكن فقط في حال وافق الشخص الذي ُعهدت 
إليه المسؤولية الوالدية بذلك.

إذا كانت األمور تسير على نحو جّيد جداً وكان 
أطفالك يستفيدون من التواصل، فمن الممكن 

اإلتفاق على زيادة قدر التواصل بينك وبين أطفالك.

إذا كنت تعتقد أن أطفالك سيستفيدون من المزيد 
من التواصل، ورفض طلبك الشخص المعهود 
إليه بالمسؤولية الوالدية فعليك مراجعة محامي 

حول تقديم طلب بالمستند Section 90 والذي 
ُيطلق عليه أيضاً تسمية مستند “التغيير” أو 

 “اإلبطال” وذلك لتغيير األمر القضائي النهائي
 )راجع الكتيب 3: لقد تغييرت األمور وأريد 

استعادة أطفالي: ماذا يمكنني أن أفعل؟(.
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من الممكن أحياناً أن يتم ترتيب إتصال هاتفي أو 
غيره من طرق التواصل مع أطفالك. سيتّم نّص 
ذلك في األمرأو القرار المتعلق بالتواصل أو في 

خطة الرعاية. 

يمكنك أن تكتب إلى أطفالك وهم تحت الرعاية. 
عليك عادة بإرسال البريد عبر الخدمات 

االجتماعية، وسيقومون بإرساله إلى أطفالك. 
يمكنك إرسال البطاقات والرسائل في أّي وقت، 

ويمكنك إرسال صور في الرسائل إذا شئت. كما 
يمكنك أن تطلب إرسال الهدايا للمناسبات الخاصة 
إذا لم تقدر لسبب ما من الحضور شخصياً لرؤية 
أطفالك. من المهم أن يتم ذكر ترتيبات التواصل 

 هذه في األوامر القضائية أو في خّطة الرعاية.
من المهم جداً إذا رغبت في التواصل مع أطفالك 

أن يعرف الشخص الذي ُعهد إليه بالمسؤويلة 
الوالدية طريقة اإلتصال بك. لذا عليك إخبارهم إن 

غّيرت مكان سكنك او أرقام هواتفك.

من المهم جداً أن تحضر إلى جميع الزيارات 
مع أطفالك. فإذا تخلّفت عن الزيارات ولم يكن 

بحوزتك أمر قضائي للتواصل، فيمكن للشخص 
القائم بالمسؤولية الوالدية أن يقلل من عدد 

الزيارات بينك وبين أطفالك. 

ماذا لو رفضت الخدمات االجتماعية أن 
تضع أطفالي مع اسرتي؟

إذا ُعهدت المسؤولية الوالدية لوزير الخدمات 
االجتماعية، فيمكن عندئٍذ للخدمات االجتماعية أن تقرر 
أين سيعيش أطفالك. ال يمكن لمحكمة األطفال أن تأمر 

الخدمات االجتماعية حول مكان سكن أطفالك.

يمكن ألي فرد من أسرتك أن يطلب من الخدمات 
االجتماعية السماح له بأن يصبح الراعي. في حال 

رفضت الخدمات االجتماعية هذا الطلب، فيمكن 
عندئٍذ لهذا الشخص بأن يقّدم طلباً لمحكمة القرارات 

اإلدارية بأن تراجع قرار الخدمات االجتماعية.

إذا كان أحد أفراد أسرتك أو أصدقائك يرغب 
برعاية أطفالك ولم توافق الخدمات االجتماعية على 

طلبه، فاطلب من هذا الشخص مراجعة محامي 
للمشورة القانونية. 

كم مّرة يحق لي رؤية أطفالي؟

▲  يمكنك التواصل مع أطفالك بشكل مستمر في أثناء مجريات المحكمة. يمكن في حالة األطفال 
الرّضع )لكن ليس دائماً( أن يكون التواصل ألكثر من مّرة في األسبوع. أّما بالنسبة لألطفال األكبر 

سناً، فيمكن أن يكون مّرة في األسبوع أو األسبوعين. 

▲  إذا قررت المحكمة أن األطفال سيعودون للسكن معك، فقد تزيد معدالت التواصل إلى أن يصبح 
باإلمكان إعادتهم للسكن معك. ُتسمى هذه العملية بـ” اإلستعادة”

▲  وإذا قررت المحكمة بأّن أطفالك لن يعودوا للسكن معك، فسيتّم إنقاص معّدل التواصل تدريجياً. 

▲  يعتمد تكرار معّدل التواصل كثيراً على الظروف الفردية ألطفالك- أعمارهم وصحتهم ومكان 
سكنهم وروتينهم وساعات الدراسة وغيرها من األمور التي تحصل في حياتهم.
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تنتابني المخاوف على أطفالي وهم تحت 
الرعاية: أين يمكنني إيجاد المساعدة؟
 إذا ساورتك مخاوف حقيقية بأن أطفالك ليسوا 
 بحالة جّيدة وهم تحت الرعاية، فمن المهم أن 

تتحّدث مع مسؤول الحالة في أقرب وقت.

إذا الحظت ما أثار قلقك قي خالل زيارتك ألطفالك، 
فالفت انتباه مراقب التواصل واطلب منه أن يّدونه في 

مالحظاته. احرص على أن تتابع هذه المخاوف مع 
مسؤول الحالة. 

إذا شعرت بأن أطفالك في خطر وأّن الخدمات 
االجتماعية لم تستجب لمخاوفك، فعليك اإلتصال بخّط 

 المساعدة من وحدة حماية األطفال
 Child Protection Helpline  

على الرقم 111 132 .

إذا ساورتك المخاوف حول أطفالك أو واجهت 
صعوبة في التواصل مع الخدمات االجتماعية، ولم 

تتمكن من إيجاد الحل لهذه المخاوف مع مسؤول 
الحالة أو مديره فيمكنك تقديم شكوى إلى خط خدمة 

الشكاوى التابعة لدائرة الخدمات االجتماعية على 
الرقم 164 000 1800 . 

إذا كنت ال تزال قلقاً، يمكنك تقديم شكوى إلى 
مفوضية الشكاوى في والية نيو ساوث ويلز 

)Ombudsman NSW( على الموقع اإللكتروني
www.ombo.nsw.gov.au

 إّن مفوضية الشكاوى هي مراقب مستقل وظيفتها 
 أن تحرص على أن تقوم جميع الوكاالت التي تر
اقبها )ومن ضمنها الخدمات االجتماعية( بالقيام 
 بعملها على أحسن وجه وأن تحّسن من طريقة 

خدمة المواطنين.

للحصول على المشورة القانونية:
 :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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