
 

 

 والعائالت األطفال خدمات  إدارة تحقق  عندما
(DCF ) أو  األطفال  معاملة إساءة عن بالغ في 

 عاقل  شخص ألي كان ما إذا نقرر  أن  يجب إهمالهم،
 اإلجابة  كانت  إذا . ال أم الشكوى موضوع يصدق  أن

 إلى الشخص اسم  وإضافة البالغ  إثبات  فيتم  ،"نعم"

 .الطفل حماية سجل

 السجل؟ يتضمنها التي البيانات هي ما

 الشخص  اسم .1

 على للمساعدة األقل على أخرى  واحدة معلومة .2
 (الميالد تاريخ المثال، سبيل على) هويته تحديد

 االكتشاف  وطبيعة  تاريخ .3

 تعرض بمخاطر المتعلق  الطفل حماية  مستوى .4
 السجالت لجميع  - المستقبل في  ألضرار األطفال

 بعده أو 2009 ليويو 1 في المضافة 

 السجل؟ إلى  الوصول للعامة يمكن  هل

 المحتملين أو الحاليين العمل ألصحاب يمكن ولكن ال،
 :التالية  الحاالت  في إليه  الوصول

 و  اإلذن عنه  التحري يتم الذي الشخص منح إذا 

 مع التعامل على تنطوي الوظيفة كانت إذا 
 األطفال، 

 المستضعفين من البالغين أو الشباب أو

 ؟حالتي  إثبات تم  لو ماذا

 اإلثبات على تطعن لم ما  - السجل إلى  اسمك سيُضاف

 .نقضه ويتم

 
 علي؟ يؤثر أن للسجل يمكن كيف 

 :يلي ما على قدرتك على السجل يؤثر أن يمكن

األطفال  أحد تبني 

لألطفال  رعاية خدمة كمقدم العمل 

المؤقتة /  البديلة الرعاية خدمة تقديم 

التعامل على تنطوي وظائف في التطوع أو العمل 
 من البالغين أو  الشباب أو  األطفال  مع

 المستضعفين 

 كانوا  إذا سجلك على االطالع آخرون يطلب قد
 :يلي ما  ذلك ويتضمن. معنيين

األطفال /  البالغين حماية  وكاالت 

 الطبية  الممارسات مجلس 

الدولة  محامو 

 اإلثبات مراجعة

 :كاسم إثبات تم إذا

2007 أغسطس 31 إلى 1992 يناير 1 من: 

 في - اإلثبات على للطعن  مراجعة  طلب يمكنك

 .وقت  أي

2007 سبتمبر 1 بعد/  في: 

 في - اإلثبات على للطعن  مراجعة  طلب يمكنك

 إليك بريد  رسالة إرسال من يوًما  14 غضون

 :يلي بما  إلعالمك

  التسجيل  إلى  اسمك إضافة  نعتزم أننا 

 اإلثبات  مراجعة  طلب  في الحق  لك 

 
 المراجعة؟  طلبت إذا سيحدث ماذا

 مراجع مع  اجتماع موعد لتحديد بك سنتصل  .1
 .مستقل

 إليك سنرسل  االجتماع، موعد تحديد  بمجرد .2
 التحقيق مستندات من  ونسًخا تأكيد خطاب
 (.للقانون  وفقًا) المنقحة 

 :للمراجع يجوز االجتماع، بعد .3

  باإلثبات  التمسك 

 اإلثبات نقض 

 والعائالت األطفال خدمات إدارة توجيه 
 التحقيق  فتح  إلعادة

 .إليك  القرار خطاب إرسال يتم  سوف .4

 :اإلثبات المراجع أيد إذا .5

 إذا به نحتفظ أو) السجل  إلى اسمك سنضيف 

 (بالفعل موجودًا كان 

 الخدمات مجلس أمام  القرار  استئناف يمكنك 
 اإلنسانية

 :به المسموح الوقت في المراجعة تطلب لم إذا

 إذا سيبقى  أو ) السجل إلى اسمك إضافة تتم سوف 

 (بالفعل  موجودًا كان 

  طلب  في  الحق  لك  يكون  ولن  نهائيًا  القرار  يكون  سوف 
 إثبات  مراجعة 



 

 

 الشطب مراجعة

 من( حذفه) اسمك لشطب مراجعة طلب لك  يجوز

 المدة تعتمد. السنوات  من معين  عدد مرور بعد السجل 

 :يلي  ما  على  انتظارها  يجب  التي

 فيه  اسمك  إثبات تم  الذي الوقت 

(وجد إن) الطفل حماية  مقياس  على مستواك 

 ك يمكن متى  لمعرفة المرفق  النموذج من 1 الصفحة اقرأ

 مراجعة طلب  لك  يجوز ال. الشطب مراجعة  طلب 
 مرتكبي  سجل في اسمك بتسجيل المطالبة  أثناء الشطب
 .الجنسية الجرائم

 المراجعة؟  طلبت إذا سيحدث ماذا

. المراجع إلى  المعلومات لتقديم الفرصة لك ستتاح .1

 :االعتبار في  التالية  العوامل المراجعون يضع

 وعددها  اإلثباتات طبيعة 

 اإلثبات على مرت التي  المدة 

 الواقعة  تكرار احتمال  مدى 

 تتغير كي بها قمت التي  األمور 

 لشخصيتك  مراجع 

 إدارة مفوض يتخذه الذي بالقرار إخطارك  سيتم .2
 .والعائالت األطفال خدمات 

 مجلس أمام االستئناف فيمكنك  طلبك، رفض  تم إذا .3
 .اإلنسانية الخدمات

 

 المراجعة  طلب

 ما إذا لمعرفة المرفق  النموذج من 1 الصفحة اقرأ .1

 .ال أم  الوقت هذا  في مراجعة طلب تقديم بإمكانك كان

 من 2 الصفحة فأكمل  طلب، تقديم لك يجوز كان وإذا .2

 .المرفق  النموذج

 .ودقيق  كامل بشكل األسئلة عن أجب  .3

 .مكتمالً  كان إذا إال  طلبك معالجة يمكننا  ال

 .تطلبها  التي المراجعة  نوع حدد .4

 :إلى بالبريد وأرسلها  .5

 والعائالت  األطفال خدمات إدارة

 المفوض سجالت  مراجعة وحدة

HC 1 North, 280 State Drive 

Waterbury, VT 05671-1080 

 إلى بحاجة  كنت أو أسئلة لديك كانت إذا

 .2321-241 (802) بالرقم  فاتصل مساعدة،

 

 

 

  في الطفل حماية  سجل
 فيرمونت 

 
 اإلنسانية  الخدمات وكالة 

 والعائالت  األطفال خدمات إدارة

 

 :لك يحق

الفورية الترجمة خدمات على  الحصول 
 اإلنجليزية  اللغة تتقن ال كنت إذا المجانية

إذا معقولة تيسيرية ترتيبات على  الحصول 
 إعاقة لديك  كانت
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