
 

 التدخل؟ في يحدث الذي ما

 .والتقييمات التحقيقات من لكل التالية  الخطوات تحدث  قد

 الطفل سالمة تقييم: األولى الخطوة

 من SDM® السالمة  تقييم أداة األخصائي سيستخدم

 :أجل

a. لطفلك الفورية  السالمة  تقييم. 

b. غير  أم خطة مع آمًنا  أم آمًنا طفلك كان إذا ما تحديد 

 .آمن

 األسرة  خطر تقييم: الثانية الخطوة

 من SDM® الخطر تقييم أداة األخصائي سيستخدم

 :أجل

a. تدخل دون المستقبل في  الضرر خطر تقييم. 

b. مرتفع  أم  متوسط أم منخفض: الخطر مستوى تحديد 

 .للغاية مرتفع  أم

 النتائج  تحديد: الثالثة الخطوة

 بفتح نقوم فقد ،للغاية  مرتفعًا أو  مرتفعًا  الخطر كان  إذا
 أسرتك  ستساعد التي المستمرة الخدمات أجل  من  حالة

 .أقوى  تصبح أن على

 أو  اإلساءة كانت  إذا ما فسنحدد تحقيقًا،  أجرينا  إذا

 :نعم اإلجابة  كانت  إذا . ال أم حدث قد  عنه  المبلغ اإلهمال

 .موثق البالغ •

 حماية سجل إلى الموثق  الشخص  اسم يُضاف قد •

 .فلالط

 التدخل؟ يبدأ كيف

 :التحقيق في

 موضوع الطفل مع  مقابلة  األخصائي سيُجري .1

 .ياُلحظه أو  البالغ

 إذا إذنك أو علمك دون  بذلك بالقيام  القانون  لنا يسمح 

 .ذلك يبرر ما هناك كان 

 ممرضة  أو المعلم  مثل محايد طرف سيحضر .2

 .المقابلة أثناء المدرسة 

 ممكن  وقت أقرب في ونبلغك المقابلة عن سنخبرك .3

 .بعدها

 :التقييم في

 موضوع  المخاوف لمناقشة أخصائي بك سيتصل  .1

 .البالغ

 البالغ  موضوع الطفل مع للتحدث إذنك يطلب وقد .2

 .مالحظته أو

 وجود حال في تحقيق إجراء نقرر فقد رفضت، إذا .3

 .بالسالمة تتعلق مخاوف

 !تواصل  على نبقى أن يلزمنا 

 :على إطالعنا من  تأكد

  بك لالتصال  طريقة  أفضل  •

 (.اإللكتروني البريد عنوان  مثل)

 .البريدي عنوانك أو المعيشي  وضعك تغير إذا •

 بخصوص وصلكم الذي للبالغ حدث ماذا

 أسرتي؟

 :بالتالي مشرف  قام

 .البالغ راجع .1

 وطبيعة طفلك عمر  مثل أشياءً  االعتبار في  وضع .2

 .أثيرت التي المخاوف

 قانون  على بناءً  -( تدخل) استجابة طلب تم  أنه قرر .3

 .األسرة  خدمات قسم  وسياسة فيرمونت

 .التحقيق أو التقييم : المناسب  التدخل اختار .4

 إجراء منا  القانون  يتطلب الحاالت، بعض  في

 اتهام  فيها يوجد مرة أي هذا يتضمن . تحقيق

 .بالغ شخص قبل  من  جنسي العتداء طفل  بتعرض

 .لحالتك أخصائي عيَّن  .5

. ساعة 72 غضون  في عادةً  المختار التدخل يبدأ

 اتصال على أننا تعلم  عندما األرجح  على وهذا

 .بأسرتك

 هوية عن  لك يكشف أن  لألخصائي يمكن  ال

 التقرير أدى إذا هويته  عن  الكشف  يتم  وقد. الُمبل ِّغ

 الخدمات مجلس في أو المحكمة  في إجراء إلى

 .اإلنسانية

 هي فيرمونت  في ( DCF) واألسرة الطفل إدارة
 الطفل  حماية عن المسؤولة للوالية التابعة الوكالة

 .األسرة وتقوية

 األسر مع  لنا التابع( FSD) األسرة  خدمات قسم  يعمل 

 :والراشدين  األطفال أن  من  التأكد في للمساعدة وغيرها

  لإلساءة  عرضة ليسوا 

 األساسية احتياجاتهم  تُلبى  

 (الصحية والرعاية والمأوى والملبس الغذاء مثل)

  واإلشراف والدعم  األبوية  الرعاية على يحصلون 
 وتعليمهم  رفاهيتهم  لضمان  إليه يحتاجون  الذي

 أسرتي؟ مع األسرة خدمات قسم تواَصلَ  لماذا
 بشأن  قلقًا كان  شخص من  مكالمة  األرجح  على تلقينا

 .ورفاهيته طفلك سالمة

 من  أو  األسرة أفراد أحد من  المكالمة هذه  أتت ربما

 .طفلك يعرف آخر شخص  أو جار أو صديق

 بشأن  مخاوفه عن  للتعبير االتصال شخص ألي  يمكن 

 والمعلمين  األطباء مثل األشخاص،  وبعض . طفل

 عن  باإلبالغ قانونًا مطالبون  األطفال،  رعاية ومقدمي

 .إهمالهم  أو لألطفال معاملة إساءة أي

 .بالغات أنها  على  المكالمات  هذه  إلى  نشير

 



 

 إلى الوالد دليل 

 سالمة تدخالت 
 الطفل

 المنطقة  مكاتب
 4260-479 (802) :بارى

 802)) 8138-442  :بنينغتون 

 802)) 2888-257  :براتلبورو

 802)) 7370-863  :برلنغتون 

 802)) 8840-295  :هارتفورد

 802)) 4660-388  :ميدلبري

  (802)4576-888  :موريسفيل

  802)) 6723-334  :نيوبورت

  (802)5817-786  :روتالند

  (802)0648-289  :سبرينغفيلد

 )802)7741-527  :ألبانز سانت

 (802)8374-748  :جونسبري سانت

 :بالتالي األخصائي أخبر

 .والقراءة التحدث  في لك  راحة األكثر  اللغة •

 الترجمة خدمات  على الحصول في  رغبت  إذا  •

 .لتواصالتنا  فهمك من للتأكد المجانية 

 بسبب معقولة مساعدة  لوسيلة  بحاجة كنت إذا  •

 .طفلك لدى  أو لديك  إعاقة

07/22  •10,000 

 المزيد؟ معرفة يمكنني أين نم
 :أجل من dcf.vermont.gov/fsd بزيارة فضلت

 تحكم  التي والقواعد والسياسات  القوانين على التعرف 

 .واألسر والشباب األطفال مع عملنا 

 خدمات لقسم الوالدين دليل من نسخة على الحصول 

 .واألسرة الطفل إلدارة التابع  األسرة

 أخرى مطبوعات من نسخ على الحصول. 

 إضافية؟ مساعدة أجد أين
 تساعد أن يمكن التي بالبرامج يوصلك أن لألخصائي يمكن

 .أسرتك

 .بنفسك المساعدة تجد أن أيًضا  يمكنك

 على واألسرة الطفل إدارة موقع في للبدء جيد مكان يتمثل

 dcf.vermont.gov إلى بالذهاب  تفضل. اإلنترنت

 :في  تساعدك أن يمكن التي  البرامج عن للبحث

 رعاية  مثل) ألسرتك األساسية االحتياجات تلبية 

 (.والمياه والوقود والغذاء والطاقة األطفال

 ورفاههم ألطفالك الصحي النمو ضمان. 

 رعاية  على ستساعدك التي األهداف إلى الوصول 

 .ماليًا  أسرتك

 عن المتاحة  األخرى الموارد على التعرف أيًضا  يمكنك

 .فيرمونت في مكان أي من 2-1-1 بالرقم االتصال طريق

 ذلك؟  بعد يحدث  ماذا
 فسنساعدك المستمرة، الخدمات أجل  من حالة بفتح قمنا  ذاإ

 طفلك  على والحفاظ آمنًا، منزلك لجعل خطة  وضع على

 .أسرتك  وتعزيز المنزل، في

 :ذلك ويشمل

  طفلك حالة  تقييم .1

 (.والنفسية الجسمانية الصحة  مثل)

. أسرتك تواجه  التي والتحديات القوة نقاط  تحديد .2

 وما  معالجتها إلى تحتاج  التي  المشكالت هذا يتضمن

 .يسببها 

 يمكنهم الذين واألصدقاء األسرة من شبكة  بناء .3

 .المساعدة

 أن  يمكن. أسرتك سيساعد الذي والدعم الخدمات تحديد .4

 ودروس االستشارة، المثال، سبيل على هذا، يشمل
 وعالج العمل، على والتدريب واألمومة، األبوة

 .والتعافي  المخدرات تعاطي 

 طفلي؟ ستأخذوا هل
 .ال بًا تقري دائًما  الجواب

 إذا الموقف مراجعة المحكمة من نطلب  قد هذا، ومع

 .حينها  القرار القاضي وسيتخذ. آمن غير طفلك أن اعتقدنا 


