
ن يبقى الطفل في أزاحة إالساعة من ٩٦كان من الضروري بعد مضي  إذا
ار ن تسعى للحصول على قرأمكان الرعاية خارج المنزل فعلى الدائرة 

ب تتطلب األمر ذلك، يحق لك التقدم بطل إذاوحضانة مؤقتة من المحكمة.
لم يكن  إذاأيام مع حق تعيين محامي. ١٠المحكمة خالل  مامأ إستماع
ايضاً  سوف تقوم المحكمة بتعيين محاٍم لك. ھناك ك تعيين محامي،بمقدرت

 محامي لتمثيل طفلك( اطفالكم).
 

ف وضع الطفل في مكان رعاية خارج المنزل، فإن ھد إلىتتطلب األمر إذا
ً الطفل دائرة شؤون األطفال و العائالت ھو رجوع  أكد أن عندما يتم الت سالما

 الوضع العائلي مستقر و آمن.
 

التحقيق؟ أويحدث بعد عملية المسائلة  اماذ  
 

 اءةلإلسلم تجد دائرة شؤون األطفال والعائالت بأن طفلك كان معرضاً  إذا
يل كافي فإن البالغ يعتبر "غير مثبت". وھذا يعني انه ال يوجد دل ھمالاإل أو
من  العديد إغالق. يتم ھماللإل أو لإلساءةثبات ان طفلك كان يتعرض إل

ال األطفولكن يمكن أيضاً لدائرة شؤون المثبتة مباشرًة. الحاالت غير 
دعي أن تترك الملف سارياً في حالة وجود عوامل خطرة قد تستوالعائالت 

  الدائرة تقديم خدمات لك وألسرتك.
 اءةلإلسوجدت دائرة شؤون األطفال والعائالت بأن طفلك كان معرضاً  إذا
قى بالملف سوف ي أنوھذا يعني فإن البالغ يعتبر " مثبتاً".  ھمالاإل أو

قوم مفتوحاً من قبل دائرة شؤون األطفال والعائالت لتقديم خدمات لك.وي
ة خط ما يطلق عليه وضعبالعمل معك على  جتماعياإل خصائيحينھا األ

تي الخدمات ال جتماعياإل خصائية. كما سيناقش األحاللل تطوير برنامج
ائالت رة شؤون األطفال والعتستطيع الحصول عليھا وعن كيفية عمل دائ

 معك لتحسين ظروف عائلتك.
 

؟ھل يحق لي عدم الموافقة مع ما توصلت اليه الدائرة من نتائج  
 

: أنمثبتة  إھمال أو إساءةكنت تعارض نتيجة حالة  إذاأجل.يمكنك   
وتطلب  كحالت تابعمدير مكتب المنطقة للمركز الذي ي إلىترسل مكتوباً  - 

التقدم  كنت تختلف مع نتيجة المراجعه فيحق لك إذا أماو.حالتكمراجعة  منه
.ةداريإ جلسةبطلب    

و  حالتك بأنھا تخدمالحقائق التي ترى يمكنك بعث رسالة خطية تتضمن  -
.حالتكالملف الخاص ب إلىأن تضاف ھذه الرسالة  طلبا  
 

 مصادر مساعدة أخرى .......
 األھاليرجعية حيث تربط :ھو خدمة معلومات مجانية وخدمات مخط المعلومات

مساعدة ال لخط المعلوماتبالعديد من البرامج والخدمات المتوفرة في المجتمع. يمكن 
 غيرھا من أوحالة عقلية طارئة  أوھروب مراھق  أوفي األزمات مثل العنف األسري 

. ٢١١إتصل على رقم المشاكل.  
الذين يأخذون  األھاليمساعدة  إلى:ھي مجموعة تھدف السرية األھاليمجموعة 

 كناكتيكتي بغضبھم تجاه ابنائھم.تلتقي ھذه المجموعات بإنتظام في العديد من المدن ف
ن لتقديم الدعم و المساعدة لألھالي لحل مشاكلھم.تكون ھذه اللقاءات سرية ويمك

اليجاد  ٢١١خط المعلومات رقم الھوية.إتصل على  وليھمجلألعضاء البقاء 
من موقعك.مجموعة اھالي سرية قريبة   

 
 
 
 

ائالت دائرة شؤون األطفال والع إلىعندما يتم تقديم بالغ  دثيح ماذا
 بخصوص طفلي؟

 
فيھا  عنھا و مشكوك اإلبالغلكل حالة يتم  إجتماعي أخصائييتم تعيين 

 جتماعياإل خصائيتجاه الطفل. ومن ثم يقوم األ إھمالأو إساءةرتكاب إ
لمسؤول ھو ا جتماعياإل خصائين األإ. البالغ المقدمالتحقيق في  أو بحثبال

طلب من كان يت إذاحديد فيما م تتي من ثمعن التحقيق في البالغ المقدم و
طفال والعائالت التدخل ام ال.األدائرة شؤون   

 
؟جتماعياإل خصائيمع من سيتحدث األ  

 
اطفالك  وأ بالحديث معك و مع طفلك جتماعياإل خصائيفي البداية سيقوم األ

منك  ستماعاإلنه من الضروري ايضا ان يتم إخرين من العائلة . ومع افراد آ
قوم ما تتطلب الحاجة. سوف ي إذاى للدائرة تقديم المساعدة نحتى يتس

اكز باالطباء وبالمدرسين، و موظفي مر اإلتصالب جتماعياإل خصائياأل
ُ مع  أوقارب  األطفال، و بالحاضنات، ومع الجيران، ومع األحضانة   ناسأ

ا اسماء لديھم معرفه بك وبطفلك (اطفالك). كما يمكنكم ان تقترحوخرين آ
 ُ االت كان لديھم معلومات تخص طفلك. يمكن في بعض الح إذااخرون  ناسأ

ُ ب اإلتصالب جتماعياإل خصائيان يقوم األ نه وبدون اذن منك. كما ا ناسأ
دوث كان ھناك في التقرير المقدم اي مؤشر لح إذابالشرطه  اإلتصاليجب 

. إھمال أوعنف جسدي بليغ  أوستغالل جنسي ا  
 

؟جتماعياإل خصائيرفضت الحديث مع األ إذايحدث  ماذا  
 

يات ن في مجرواعلى التع األھاليو العائالت  األطفالتشجع دائرة شؤون 
ظرھم ھل الفرصة للحديث عن وجھة ناألن ذلك يعطي إالتحقيق.  أوالمعاينة 

انه  إال ،جتماعياإل خصائيث مع األفيما يخص القضية. يحق لك عدم الحدي
تحقيق في ال أوووفقاً للقانون يجب على الدائرة المباشرة في عملية المسائله 

و العائالت بأن طفلك  األطفالوجد ت دائره شؤون  إذاالبالغ المقدم. 
طلب تت إذابالشرطة و اإلتصالمعرض لخطر وعنف مؤكدين، فسوف يتم 

.ريضة في المحكمةاألمر، تقوم الدائرة بتقديم ع  
 

طفالي بعيدا عني؟أخذ أھل سيتم   
 

 األطفال التي قامت بخدمتھم دائرة شؤون األطفاليبقى الغالبية العظمى من 
الت و العائ األطفالو العائالت في البيت مع اھاليھم. إن ھدف دائرة شؤون 

م تقدي إلىكان ھناك حاجة  إذاھو ان تبقى العائالت معاً بقدر ما يمكن.و 
.  مبالمساعدة على توفيرھا لك جتماعياإل خصائيدمات دعم سيقوم األخ  

عيد عن ،قد تضطر الدائرة إلى نقل الطفل إلى مكان آمن بفي بعض الحاالت
ه في منزله إذا ما كان الطفل يتعرض إلى أضرار جسدية شديدة تھدد سالمت

عة سا ٩٦دارية الطارئة ھذه ب  اإلزاحه اإلتسمى عملية منزل العائلة.
ب التي حتجاز. يتم تسليم ولي األمر رسالة خطية حيث يذكر فيھا األسباإ

رار جراء واألساس القانوني الذي بني عليه قاإلادت بالدائرة ألخذ مثل ھذا 
  زاحه الطفل.إ
 
 
 
 
 

جوبة بخصوص خدمات الوقايةأ سئلة وأ  
ت و العائال األطفاللدى دائرة شؤون  إجتماعي أخصائييقوم  ماذال
بي؟ تصالاإلب  
 

أن طفلك ب بالغقد وصل الدائرة  ألنهبك  اإلتصالب إجتماعي أخصائييقوم 
 . يتطلب قانونھمالإلاأو لإلساءةھناك شك بأنه يتعرض  أوقد تعرض 

) بأن تقوم ١٠١-أ١٧والية كناكتيكت ( دستور عام والية كناكتيكت، مادة 
ي تال غاتالبالكل  التحقيق في أوو العائالت بالمعاينة  األطفالدائرة شؤون 

ءاً على ترتكب في حق الطفل.و بنا إھمال أو إساءةيشتبه فيھا وجود حاالت 
دم حول المق بالغسيتحدث معك بخصوص ال جتماعياإل خصائيذلك،فإن األ
. سالمة طفلك  

 
؟ھمالإلاأو لإلساءةمن الذي قام بتقديم بالغ حول تعرض طفلي   

 
حتى شخص  أوئلة صديق، جار، قريب للعا -قد يكون اي شخص  

. يمكنإھمال أو إساءةحول ارتكاب حالة  اإلبالغبھو من تقدم  -غريب   
ض أنه يمكن في بع إالألي شخص تقدم ببالغ ان يبقى مجھول الماھية. 

ير من الحاالت النادرة الكشف عن ماھية الشخص المتقدم بالبالغ. ھناك الكث
جب عليھم ضين"،والذين ي" المخبرين المفو لقبالمھنيين الذي يطلق عليھم 

 اءةإسما كان ھناك شك بوجود حالة  إذا اإلبالغبيقوموا  أنبموجب القانون 
ن و يترتكب. من ضمن ھؤالء المخبرين المفوضين، المعلم إھمال أو

عقليه ين و مرشدي الصحه الجتماعيين اإلخصائياألطباء و الممرضات و األ
خرين . آبين وو المدر األطفالورجال الدين وموظفي مراكز   

 
؟ يتم التقدم ببالغ ماذال  
 

 لعدة إھمال أو إساءةحاالت  إلى األطفالتعرض  إحتمال حول اإلبالغيتم 
بالدائرة  صالاإلتاسباب. فعلى سبيل المثال، يجب على المخبرين المفوضين 

كان ھناك شكوك بأن الطفل : إذا  
ه ال ان أولي عنه ، ( وھذا يعني ان الطفل قد تم التخ ھمالقد تعرض لإل -  

خطراً  انه يعيش في ظل ظروف تشكلأويلقى الرعاية السليمة و االھتمام، 
.سالمتھا)  أوعلى سالمته   

. وجود عالمات لجروح واصابات جسدية من دون تعرضه لحوادث -   
تي وجود عالمات لجروح في جسده والتي ال تتطابق مع التفسيرات ال -

. صاباتقدمت لتبرير حدوث مثل ھذه اال   
مثل عدم توفير التغذية  المعاملةناتجة من سوء  مايعاني من حالة  -

العقاب ومشاعرساءة للإالستغالل الجنسي،وإالو ،اإلساءة الجنسيةالسليمة،و
ى، وأوبس و الملفتقار لوجود المواد الضرورية كالطعام والمإال أوالشديد   

.جسيمةإلى أخطارانه موجود في مكان يعرضه  -  
 
 ھذه الظروفمثل العيش بأمان بعيداً عن  ألطفالل حقي

 الصعبة
 
 
 
   
 

و العائالت األطفالدائرة شؤون   
 

ائرة في والية كناكتيكت ھي دو العائالت  األطفالدائرة شؤون  إن
 بباوالش األطفالحكومية تقدم العديد من الخدمات لمساعدة 

حماية  و العائالت ھي األطفالمھمة دائرة شؤون  إن .وعائالتھم
لحفاظ و ا المساعدةوتقديم  وتحسين سالمة الطفل والعائلة األطفال

 رامحتإ يتم تنفيذ ھذه الجھود من خالل .على االستقرار العائلي
ً  في كناكتيكت المختلفةالمجتمعات  مع عاملتالو  الثقافات  و أيضا
.خرىأن مع مؤسسات وابالتع  

 
 بابالش و األطفالمن مھمتنا ھذه في حماية  األكبريتمثل الجزء 

الھدف من  إن.  ھمالاإلو المعاملةسوء سن الثامنة عشرمن  حتى
 و الدائرة على فھم كيفية عمل األھاليھذا الكتيب ھو مساعدة 

 دور ومسؤوليات يوضح لك ھذا الكتيب. التي توفرھاخدمات ال
.حقوقك وحقوك اطفالك ويبين ،الدائرة  

 
 بأنطلب ن في كناكتيكت يتالقانو بأنتعرف  أنمن الضروري بداية 

 بالغاتالوالعائالت بالتحقيق في جميع  األطفالتقوم دائرة شؤون 
 وجودبدلة القانونية في حالة الشكوك األالمقدمة والتي تتوافق مع 

مخولة وفقا للمسؤولية القانونية الو.يمارس ضد الطفل إھمالو إساءة
كان  ذاإدد فيما و العائالت فھي الجھة التي تح األطفاللدائرة شؤون 

 التحقيق أوالمعاينة  إن في حق الطفل . إھمال أو إساءةھناك حالة 
ل ھذه مث أنمعرفة من المھم لك و لى.أوتتم كخطوة  المقدم البالغفي 

 وأ إساءةھناك حادثه  أنالتحقيق اليعني بالضرورة  أوالمعاينة 
و  األطفالتدخل دائرة شؤون  يصبحغالباً ما  .وقعتقد  إھمال

.مساعدة لألسرةالعائالت فرصة لتوفير خدمات   
 

 والعائالت الرئيسي في اي من تلك األطفالھدف دائرة شؤون  إن
 كلتشوالتي  عوامل مؤثرةالتحقيقات ھو تحديد وجود  أوالمعاينات 
 مثل إن .األسرية داخل الحياة األطفالخطر على سالمة  عاملبدورھا

 قديمتدخل المطلوب وبالتالي الت دىم على تحديدعمل ت ھذه المعاينة
لمساعدة العائلة. المناسبة الخدمات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 إشعار باإلستالم

 
تيكيت يجب على دائرة شؤون األطفال والعائالت وبموجب قانون والية كناك

احة لك. بالحقوق القانونية المت يبا) أن تقدم لك إشعاركت١١٢ـ١١(قانون عام 
عار ھة األمامية من ھذا الكتيب تحت صورة شتلك الحقوق مدونه على الواج

 دائرة شؤون األطفال والعائالت .
 

ذي يقدم ال جتماعياإل خصائيوينص ھذا القانون ايضاً على أنه يجب على األ
ن ھذا لك ھذا الُكتيب أن يطلب منك وضع توقيعك والتاريخ على نسخة م

عني تخليك ي ال يعكاإلشعار كي يكون بمثابة دليل على إستالمك إياه . إن توق
سلمت أنك موافق على كل شيء. فما ھو سوى إشارة بأنك قد ت أو كعن حقوق
اً وعليه حقوقك .يباإشعاراً كت  

 
 خصائيالتاريخ على اإلشعار، فإن األ كتابةلتوقيع ول  كفي حالة رفض

خصائياأل . ويقومت التوقيعسوف يكتب على اإلشعار انك رفض جتماعياإل  
نھا.إسمھا مع وضع التاريخ ويقدم لك نسخة م أوع إسمه بتوقي جتماعياإل  

 
 

لقانونية اً يتضمن على الحقوق ايبالقد أستلمت إشعاراً كت
.المتاحة لي  

     
_______________   __________________ 

اإلسم كتابةً                                  اإلسم كتابةً   
 

_______________   __________________ 
يّ الوص أوتوقيع ولي األمر               الوصيّ  أوتوقيع ولي األمر  

 
_______________   __________________ 

التاريخ                                      التاريخ  
 
 

ُرفض توقيع اإلشعار بالحقوق    __________________ 
 

إليھا بتاريخ / المقدم إليه   
( التاريخ)                                       

            
_______________   __________________ 

اإلجتماعي خصائياأل                                كتابةً  اإلسم
    

 
 
 
 

 يوجد لديك بموجب قانون والية كانيكتيكت الحقوق التالية:
 

ت اللست مجبراً على السماح لموظف دائرة شؤون األطفال والعائ
 من دخول بيتك.

 
لست مجبراً على الحديث مع موظف دائرة شؤون األطفال 

 والعائالت.
 

ن كما يمكن لھذا المحامي ان يكوو استشارة محامي لديك الحق في
 األطفالحاضراً عند استجوابك من قبل موظف دائرة شؤون 

 والعائالت.
 

 من قبل افراد اسرتك تعطى لموظفأويمكن ألي إفادة من قبلك 
 أو دائرة شؤون األطفال والعائالت ان تستخدم  ضدك في المحكمة

دارية.اإلاإلجرآت في   
 

يس لدى دائرة شؤون األطفال والعائالت ل جتماعياإل خصائيإن األ
 ً .لك إستشارة قانونية قديمو بالتالي ال يمكنه ت محاميا  

 
ؤونلست مجبراً على توقيع أي وثيقة يقدمھا اليك موظف دائرة ش   

ثيقة و كمايحق لك بأن يقوم محاميك بمراجعة أية .فال والعائالتاألط
ر الدعوات ھذا على سبيل المثال وثيقة تحري نقبل توقيعھا. ويتضم

وثيقة إتفاقية الخدمة. أو  
 

ن مع موظف دائرة شؤونوايرجى توخي الحذر من أن عدم التع  
 قومن تأعواقب جسيمة، منھا  إلىاألطفال والعائالت يمكن أن يؤدي  

ن دائرة شؤون األطفال والعائالت بتقديم عريضة ألخذ طفلك م
 ؤونالبيت. لذا، فإنه من المستحسن لك الحديث مع موظف دائرة ش

أن تقوم بإستشارة محامي في الحال. أواألطفال والعائالت   
 

 
 
 
 
 

 
 

ة بطلب ترجمة جميع الملفات الخاص التقدم لك حق - 
لغتك األم . إلىتك حالب  
حق في الحصول على أجوبة شاملة ومفھومه ألي إستفسار لك ال -

  . لديك حول مدى تدخل الدائرة مع عائلتك
رجل  أولك الحق في إختيار أي شخص ( مثل صديق، وقريب، -

و  األطفالدين ) أن يكون حاضراً خالل الجلسات مع دائرة شؤون 
ھذا كان ھناك قراراً من قبل المحكمة يمنع تدخل  إذاالعائالت، إال 

  الشخص .
لديك الحق في طلب والحصول على معلومات موجودة في  -

سجالت الدائرة من تحقيقات ونتائج تخصك  و تخص طفلك( 
لة معرفة ماھية الشخص الذي تقدم ببالغ  مشكوك واأطفالك). إن مح

  قد يكون محصوراً. إھمال أو إساءةة حالفيه حدوث 
قوم بالكشف عن أية لن تالدائرة  حيث أن لديك حق الخصوصية. -

خاصة بك و بعائلتك للعامة بدون موافقة منك إال ال عن الحالة ملفات
دوائر  إلىمعلومات اللكن يمكن الكشف عن وأجازالقانون بذلك.  إذا

  سباٌب أخرى يسمح بھا القانون.ألأوأخرى بغرض التحقيق،والعالج 
  .تحت ظروف معينة تكحاللديك الحق بأن يتم حذف معلومات عن  -
و  األطفالدائرة شؤون  شكاويبمكتب محقق  اإلتصالبلديك الحق  -

دائرة  موظفيالعائالت و طلب المساعدة في حل أي خالف لديك مع 
 بالتبني األھاليأو،معھم نينواعتالمأوو العائالت،  األطفالشؤون 
بالمحقق من يوم اإلثنين وحتى يوم الجمعة  اإلتصال. يمكن المؤقت

  ).٨٦٠(٥٥٠-٦٣٠١على رقم  مساءاً  ٥صباحاً و ٨ما بين الساعة 
 

والعائالت؟ األطفالبدائرة شؤون  اإلتصالكيف يمكن لي   
 

 ٨عة يبدأ الدوام في مكاتبنا الميدانية خالل أيام اإلسبوع من السا
ة مساءاً.يمكن أن تجد أرقام ھواتف المكاتب الميداني ٥صباحاً وحتى 

  ومعلومات أخرى على صفحتنا األلكترونية:
www.state.ct.us/dcf 

مساءاً وفي أيام نھاية األسبوع والعطل ٥،بعد الساعة  كيمكن
و  الاألطفالرسمية،أن تتصل بخط الطوارئ التابع لدائرة شؤون 

١-٨٠٠-٨٤٢-٢٢٨٨العائالت على رقم     
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 صدر عن
٢٠١١ت ،و العائالت في والية كناكتيك األطفالدائرة شؤون   

 
 
 

 الاألطفماھي نوعية المساعدة التي يمكن أن توفرھا دائرة شؤون 
عائلتي؟ إلىوالعائالت   

 
عديد من والعائالت على توفير وتمويل ال األطفالتعمل دائرة شؤون 

 خصائي. سوف يقوم األالمنظمات اإلجتماعيةمن قبل  الخدمات
 فرة فيعلى توضيح ھذه  وغيرھا من الخدمات المتو جتماعياإل
:ك. ومنھا ما يتضمن التاليطقتمن  
فردي وعائلي نفسي جلسات عالج -  
خدمات مكثفة لحفظ العائلة -  
دعم العائلةل األھاليمراكز تثقيف  -  
تربويا لألھل ةمساعدبرامج  -  
حول تربية الطفل لآلباء تدريبية فصولتوفير  -  
اإلساءة الجنسيةخدمة عالج ضد  -  
ناإلدماخدمات توعية ضد  -  
خدمات توعية للصحة العقلية لألطفال -  
 

طوير تحول  جتماعياإل خصائيكان ھناك إختالف بينك وبين األ إذا
، فإنه يمكن لك:البرنامج الموضوع  

 
. عتطويرالبرنامج الموضو حول مراجعةات إجتماع المشاركة في -

 حالتكيوماً من فتح ملف   ٤٥ خاللفي تعقد ھذه المراجعات 
. مكان رعاية في تم وضع طفلك (أطفالك )ي قدأو اتللخدم  

د ھذه . تعقالبرنامج الموضوعدارية لملف إالمشاركة في مراجعات  -
بإبالغك عن  جتماعياإل خصائيأشھر. يقوم األ ٦المراجعات كل 

ة عيمكن لك طلب عقد جلسة مراج أوة حالموعد المراجعة اإلدارية لل
.تشاء أي وقت  

من  البرنامج الموضوعالطعن في و لدعوىلسماع التقدم بطلب  -
تجواب سإالتعديل في الخدمات. سوف يستمع مسؤول أو-الدائرة قبل 

 اً حول مدىيباقراراً كت ُيصدروبناءاً على ذلك  طرفينلكال ال
. ) األطفالحتياجات الطفل (إتجاه  البرنامج الموضوعصالحية 

ً لك  نيمكو.على نفقتك الخاصةيمكن لك تعيين محامي لتمثيلك   أيضا
ً يباكت التقدم ون لمكتب ُمفُوض دائرة شؤ دعوتك لسماعبطلب  ا

والعائالت على عنوان  األطفال  
505 Hudson Street, Hartford, CT  06106 

 عترضتيجب أن يتضمن طلبك المكتوب على القضايا المحددة التي 
 عليھا.

قبل  بجميع الحلول اإلدارية التي قدمت من إقتناعكعدم في حالة  -
ا.ة في المحكمة العليحاللدائرة، فإنه يحق لك بأن تستأنف الا  
 

حة لي كولّي أمر؟تاالمما ھي الحقوق األخرى   
    

بإحترام و كرامة. عامللك الحق بأن ت -  



 لك الحق في وجود مترجم كي يساعدك على فھم جميع مجريات -
تك.حال  


