وكالة روتردام رينموند لحماية
األحداث
حماية األطفال معًا

نقوم بتزويد المساعدة والدعم للعائالت التي تجاهد بسبب مصاعب خطيرة في تربية
األطفال .نهدف إلى تحسين حالتها المنزلية ومنع المشاكل من الخروج عن السيطرة.

 .3الوصاية:

ماذا لو لم يستطع الوالدان حل مشاكل تربية

في هذه الحالة يجري وضع الطفل تحت وصاية عنصر
حماية األطفال فيصبح الوصي عليه وممثله الرسمي،
متحمالً مسؤولية تربية الطفل .فيحدد أو تحدد من سيربّي
الطفل وسيشرف على الطفل أو األطفال كامالً كما أنه
سيكون ممثله القانوني ومديراً لشؤونه المالية.

ولدهما وحدهما؟
سيتدخل أحد عناصرنا المكلفين بحماية األطفال
إذا تعرضت سالمة و/أو نمو األوالد للخطر .يفرض
القانون علينا اإلبالغ عن ذلك إلى دائرة مجلس
ورعاية األطفال Raad voor de

 .4مراقبة األحداث:

 Kinderbeschermingالذي سيقوم بعد ذلك

تختص المحاكم الهولندية بفرض مراقبة األحداث على

بالتحقيق في حالة منزل األطفال .بناء على نتيجة

األطفال واليافعين والبالغين الصغار بسن  21إلى 12/21
والذين ارتكبوا جنحة جنائية .إن مراقبة األحداث هي مزيج
من اإلشراف الدقيق والمراقبة وهدفها منع األحداث من
تكرار اإلساءة.

تحقيقه ،قد يقرر قاضِ يعمل في نظام حماية
األطفال أنه ينبغي فرض إجراء لحماية األطفال.
إن هذا نوع من الدعم اإللزامي لتربية األطفال
بوجود إشراف .وكالة روتردام رينموند لحماية
األحداث Jeugdbescherming Rotterdam
 Rijnmondهي المسؤولة عن تنفيذ إجراءات
حماية األطفال هذه .هنالك أربعة خيارات متاحة:
 .1التوصية بحماية األطفال:
ً
ً
مع أن هذا النوع من الدعم ليس إجباريا ،لكنه ليس خاليا من
االلتزام من قبل الوالدين .في هذه الحالة نشجع العائلة على
حل مشاكلها بنفسها.
 .2اإلشراف الرسمي:
في هذه الحالة يجري الحد من سلطة الوالدين
على الطفل أو األطفال ولكنهما يبقيان مسؤولين
عنهم .يجري الطلب من الوالدين الموضوعين تحت
إشراف رسمي أن يتبعا التعليمات المكتوبة
والشفهية المزودة من قبل عنصر حماية األطفال.

مقاربتنا
نشجع الوال ٍدين على حل مشاكلهم بأنفسهم ونساعدهم
وندعمهم في هذه المهمة .نعمل بالتعاون مع الوال ٍدين
وشبكة العائلة اإلجتماعية والمشيرين واألخصائيين
اآلخرين.
عناصرنا لحماية األطفال مسؤولون عن ضمان
حصول العائالت على الدعم المنظم والمستمر.
نسعى إلى تطوير خطة بالتعاون مع العائلة ندرج
فيها التحسينات التي تحتاج العائلة إلى القيام بها
لالستمرار بدون دعمنا.
الحاالت الطارئة
يمكننا تزويد المساعدة الفورية في الحاالت الطارئة ويمكن
الوصول إلينا على مدار الـ 12ساعة على الرقم 0000
+22 )0( 20 122
المعلومات اإلضافية
إن كان لديكم أية أسئلة يرجى االتصال بعنصر حماية
األطفال على الرقم  +22 )0( 20 122 0000من أجل
الحصول على معلومات إضافية يرجى زيارة الموقع
( www.jbrr.nlباللغة الهولندية فقط).

لكل طفل الحق في النمو بأمان.
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