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 في حماية الطفولة و مخاوف الرعاية تقييم العمل االجتماعي 

 :للآلباءمعلومات 

لقد مت  ..العائلة و الطفل وكالة  alsuT إن اهلدف من املعلومات املوجودة يف هذا املنشور هو إخباركم مبا تقوم به
إن راحة طفلك مهمة . .من قبل وكالة الطفل والعائلة  فلكإعطائك هذا املنشور ألنه قد مت اإلبالغ عن خماوف حول ط

 :دور اإلخصائيين االجتماعيين .جّدا لنا، فنحن ملتزمون بالعمل بالشراكة معكم لضمان سالمة طفلكم

، و سالمة طفلهمأمحاية  أو عندما تكون لديهم خماوف حول رعاية مع العائالتبالعمل األخصائيون االجتماعيون  قومي
 الطفلكتيب محاية و رعاية يّتبع األخصائيون االجتماعيون  . أو إمهال إساءةأو عندما يكون هذا الطفل ضحية 

www. tusla.ie 

من  ، إذا مّت التبليغشخص آخر من داخل أو خارج العائلة لقد مت التبليغ عن خماوف حول طفلكم من قبلكم او من 
للحصول على أكرب قدر من  فإن األخصائيني االجتماعيني سيقومون باحلديث مع هذا الشخص قبل شخص آخر،

املعلومات حول هذه املخاوف من هذا الشخص، كما سيقومون بالتحقق مما إذا كان الطفل معروفا لدى خدمة رعاية 
 .الطفولة

 تبليغمر يشمل هذا األ. رعاية األطفالحلماية و و اإلرشاد الوطين  وافق مع الطفل أواليتم التعامل مع كل املخاوف بالتّ 
 .الطفلالشرطة االيرلندية عندما تكون هناك خماوف حول سالمة 

 ماذا يحدث عندما يتم التبليغ عن مخاوف؟

يأخذ هذا التقييم يف احلسبان صحة الطفل و  .حول هذه املخاوفأويل يقوم األخصائيون االجتماعيون بإجراء تقييم 
كما يأخذ يف احلسبان   .االجتماعية و مهارات الرعاية الذاتيةالعائلية و و عالقاته دراسته و تطّوره و هويته و عائلته 

 و االستقرار و وضع احلدود والتوجيه التحفيزالعاطفي و  الديفءقدرتكم على تقدمي الرعاية األساسية و السالمة و 
حياول األخصائي االجتماعي تكوين صورة عن ماهية احلياة بالنسبة لطفلك و سيحتاج إىل مساعدتك للقيام  .لطفلك
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سيكون هلذا األخصائي االجتماعي دور يف تقيم ما إذا كان شخص بالغ ما يشكل خطرا على صحة . هبذا األمر
 .طفلك

 

 

 !ّكرذ ت

إذا  . أوىف شرحقدمي تي، قم بسؤال األخصائي االجتماعي لاألخصائي االجتماعأخربك به أمر أّي متأّكدا من تكن إذا مل 
هلم يف املرة القادمة اليت أسا، قم بكتابته و أخربهم أو ل األخصائي االجتماعي أو ختربه بهأكان هناك أمر ما توّد أن تس

 .تكون فيها على اتصال هبذا األخصائي

 : التقييم األولي 

 :االجتماعي بــــسيقوم األخصائي 

  سيطلب وجهة نظركاحلديث معك فيما خيص خماوفك و. 
  مبوافقتكاحلديث مع أشخاص آخرين حول خماوفك. 
 حلديث معك حول بيتك و من يسكن فيه مبا فيهم املستأجرين و الزوار املؤقتني و عن عالقاهتم و مدى ا

 .ات و غريهاترتيبات رعاية طفلك و احلاضنك و حول ؤ ارتباطهم بك أنت و أبنا
 حماولة رؤية طفلك و احلديث معه. 
 رؤية أين يسكن طفلك. 
 االحتفاظ بتقرير كتايب عن اللقاء معك. 
  يوما 02حماولة إكمال هذا التقييم األويل يف أقل من. 
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إذا تعّرض ابنك لألذى أو . ساملا ابنكو أن بإمكانك إبقاء سريغب األخصائي االجتماعي يف معرفة أن ابنك يف أمان 
أن تعرض طفلك على لك هذا األخصائي عن كيفية حدوث ذلك وقد يطلب منك أ، سيسالضرر مهما كانت طريقته

 .الطبيب لفحصه

الذين هم يف عالقة معك و مع طفلك واملختصني سيقوم األخصائي االجتماعي أيضا باحلديث إىل الكثري من الناس و 
سيطلب األخصائي االجتماعي . ممرضة الصحة العامة و أفراد آخرون من العائلة/ و ممرض ه و معلم الطبيب العام مثل

إذا مل توافق على ذلك، ميكن لألخصائي (. هذا ما يسمى بالتحقق الشبكي)إذنك للحديث مع هؤالء األشخاص 
يحدث  قد الذيما جتماعي سيخربك االخصائي اال. إذا اعتقد أّن طفلك يف خطراالجتماعي أن يشرع يف التحقق 

      .بعد ذلك

     

 

ية مرحلة من مراحل أمن كون طفلك يف حالة خطر وشيك أو فعلي يف االجتماعي خماوف األخصائي كانت لدى إذا    
 .مر من احملكمة أو أن يطلب من الشرطة التدخل لضمان سالمة طفلكأالتقييم األويل، ميكنه طلب 

حبث مبحاولة  التقييم من عدم قدرتك على ضمان سالمة طفلك، سيقوم قسم العمل االجتماعيأثناء إذا كان هناك قلق 
قد يتضمن هذا األمر االعتناء بطفلك من طرف شخص آخر مثل أحد أفراد . لضمان سالمة الطفل معكأخرى  طرق

 .طفلك إىل الرعاية طوعا تتضمن أن يأيتوقد أأو األصدقاء  العائلة أو أحد األقارب

 نبقيك على علمنحن  

املراحل املهمة أثناء  يفسيبقيك األخصائي االجتماعي على علم بتقّدم عملية التقييم و سيقّدم لك كل املعلومات 
مبراسلتك كتابيا حول  يقوم األخصائيون االجتماعيون أحيانا. يتم هذا األمر عادة من خالل احلديث معك .العملية

 .التقييم، إذ يساعد االتصال بواسطة الكتابة يف توضيح األمور أكثر



  

 

Social Work Assessment Information for Parents  - Arabic 

 

بتحقيق  مثال املعلومات املقّدمة هذه ل املعلومات معك يف بعض األحيان كأن ختلقد ال يكون باإلمكان مشاركة ك
جيب على أثناء عملية التقييم،  يف. ، لكن سيخربك األخصائي االجتماعي هبذا األمر يف مثل هذه احلالةالشرطة

 :سيقوم األخصائي االجتماعي بــــ. األخصائي التأكد من فهمك للمخاوف و ما الذي حيصل بشأهنا

  بطريقة حمرتمة و حساسة عند احلديث معكاستعمال لغة واضحة. 
  أن الصراحة عند احلديث معك حول ما جيب عليك تغيريه و ما املتوقع منك أو من عائلتك القيام به لضمان

 .يكون الطفل يف أمان
  ن دقيقا يف مواعيده و متجاوبا، مثال، أن جييب على املكاملات اهلاتفية و احلضور إىل اللقاءات يف سيكو

 .موعدها احملّدد
 أخرى أو وكاالت اخصائينيملعلومات مع مشاركة ا باألمر إن متت اطالعك.   

 :نتيجة التقييم

 :قد تكون نتيجة التقييم كاآليت. سيخربك األخصائي االجتماعي بنتيجة التقييم

 

 

 ال يوجد خطر على طفلك و سيتم إغالق القضية؛ .1
 هناك قلق حول رعاية طفلك و سيتم تقدمي خدمة دعم العائلة؛ .0
خطة الذي سيضع * الجتماع حلماية الطفلهناك قلق مستمر حول محاية طفلك و ستكون هناك حاجة  .3

 حلماية الطفل؛
 .هناك حاجة إىل تقييم أكرب .4

، إذا وافقت على قدوم طفلك إىل لطفلك وكالة الطفل و األسرةأو موافقتك على رعاية  طلبكعند : الرعاية الطوعية
 االستمارة لك  حتوىسيقوم األخصائي االجتماعي بشرمح. موافقة على ذلكع استمارة العناية طوعا، سُيطلب منك توقي
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كما يتوجب عليه . إذا مل تكن متأكداَ من شئ ما يف االستمارة فعليك بسؤال اإلخصائي اإلجتماعي ليقوم بشرحه لك 
 .إعطائك نسخة عن هذه االستمارة

وكالة الطفل و   لــ ميكن فيها االتفاق على ترتيبات سالمة، ميكن، اليت ال يف عدد قليل من القضايا: أوامر المحكمة
 .أمر للقيام بالرتتيبات الالزمة لرعاية طفلكأن تنظر يف التقدم إىل احملكمة للحصول على األسرة 

كثر بزيارتك أنت و   إلخصائيني عندما تقرر احملكمة أن أفضل مصلحة لطفلك هي من خالل السماح :بالمتابعةأمر 
 .طفلك

. التقدم للحصول على أمر من احملكمة لوضع طفلك حتت الرعاية األسرة و الطفل وكالةعندما تقرر : القانونية الرعاية
ال ميكن لألخصائي االجتماعي أن يبعد الطفل . ستقّرر من الذي سيقوم باالعتناء بطفلك هي اليت الوكالة معىن هذا أن
 .أمر من احملكمةدون دون موافقتك أو بمن رعايتك 

 .األسرة و الطفل وكالةهناك ثالثة أنواع من أوامر احملكمة اليت ميكن أن تضع الطفل حتت رعاية 

 تصل إىل مثانية أيام؛قد طلب رعاية عاجل يستمر ملّدة  -أ

 يوما و ميكن جتديده؛ 02أمر رعاية بالنيابة يدوم ملدة  -ب

 .أن يدوم حىت بلوغ الطفل عامه الثامن عشر أمر رعاية كاملة ميكن -ج

تصال ، ميكنك طلب توجيه من احملكمة حول الرعاية بطفلك و حول اال األسرة و الطفل وكالةإذا كان طفلك يف رعاية 
 .طفلكمع ( بالتواصليسمى غالبا)

  

 *:اجتماع حماية الطفل 
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يسمى هذا . رمسي لألشخاص العاملني معك و مع عائلتك إلبقاء طفلك يف أمان من الضروري أحيانا القيام باجتماع
و املختصيني اليت يتوجب على  اخلطوط العريضة خمّطط حول يتم خالل اللقاء وضع. االجتماع بلقاء محاية الطفل

 .الوكاالت و افراد عائلتك القيام هبا لضمان محاية طفلك و راحته

إال إذا كان هذا األمر يف غري )إىل اللقاء  شخص يدعمكاملطلوب منك إحضار  يف اللقاء وسوف يتم إدراجك 
 .ه و مستوى إدراكهالطفل بناء على سنّ  إشراكميكن (. مصلحة الطفل

 :اسم األخصائي االجتماعي الذي قام باالتصال بك هو 

____________________________________ 

 :رقمه الهاتفي هو

___________________________________ 

 :روابط مفيدة

www.tusla.ie 
www.oco.ie 

www.ombudsman.gov.ie 
.www.dcya 

 
 
 
 

 

 :باعتبارك وليا، لديك الحق فيما يلي

 تستما  لليك أن يتم اال 

 أن تبقى على اّطال  و أن يتم لشراكك  

  أن تشارك في التفكير و التخطيط في حل المشاغل و المخاوف 

  طلب المشورة القضائية 

 ،طلب االتستفتسارات و الحصول عليها 

  الحصول على المتساندة 

  الدخول للى تسجالت الطفل 

  الحصول على ترجمان في حال طلب ذلك 

  األخذ الخلفية الثقافية و الدينية في االعتبار 

   ،يمكنك الولوج للى خدمة تقديم الشكاوي المتعلقة بجمعية لذا لم تكن راض عن الخدمة

كما يمكن الحصول . www.tusla.ie:  خدمة الطفل و العائلة على الموقع اإللكتروني

 .مركز الصحة المحليمقدم الرعاية االجتماعية أو على نشرة الشكاوى من 

 

http://www.dcya/

