
 فهم إجراءات
 محكمة اإلعالة

لديك الحق يف:

•    أن تتم معاملتك باحرتام

•    معرفة ما يجري بشأن قضيتك وطفلك

•    الحصول عىل خدمات مالمئة ثقافيًا

•    الحفاظ عىل رسية معلوماتك

أنت مسؤول عن:

•    املشاركة يف اجتامعات التخطيط املشرتكة

•    زيارة طفلك

•    إخبار موظف الخدمة االجتامعية بأي تغيريات تحدث يف رقم الهاتف أو العنوان

•    توضيح ما تحتاجه لحضانة الطفل وتربيته بشكل آمن

يتمثل دورك يف:

•    التعبري عن رغباتك املتعلقة بالتخطيط لطفلك

•    التواصل مع موظف الخدمة االجتامعية واملشاركة ضمن خطة القضية

ما دور موظف الخدمة االجتامعية الخاص بك؟

سيُطلعك موظف الخدمة االجتامعية عىل تهديدات السالمة املحددة والتي أدت إىل وضع طفلك 

تحت نظام رعاية خارج املنزل )خارج إطار رعاية األرسة(. كام سيتعاون معك لتقييم احتياجاتك 

ومساعدتك بواسطة خدمات من أجل الرتكيز عىل الحد من تهديدات السالمة واملخاطر املتعلقة 

بها أو القضاء عليها.

ماذا تكون عريضة اإلعالة؟

عريضة اإلعالة هي وثيقة قانونية موجهة إىل املحكمة بشأن وجود مخاوف تتعلق بتعرض طفلك 

إىل إساءة املعاملة أو اإلهامل أو التخيل عنه وأنه ال يوجد أي من الوالدين ممن يتمكن من رعاية 

الطفل بأمان. وتطلب عريضة اإلعالة من املحكمة التدخل لحامية طفلك من األذى وجعل الوالية 

تتوىل حضانة قانونية مؤقتة لطفلك. وتتم إعادة األطفال إىل منازلهم عندما يصبح من املمكن 

التحكم يف تهديدات السالمة املحددة وإدارتها بأمان يف منزل األرسة.

املحامي

لديك الحق يف توكيل محاِم. وإذا مل تتمكن من توكيل محاميك الخاص نتيجة ألي مشكالت تتعلق 

بالدخل، فستوكل لك املحكمة محاميًا.

الويص املخصص املتطوع / الويص املخصص

يتم توكيل األوصياء املخصصني املتطوعني أو األوصياء املخصصني من جانب القضاة للدفاع عن 

حقوق طفلك. ويعمل األوصياء املخصصون املتطوعون أو األوصياء املخصصون عىل إبالغ القايض 

خالل جلسات املحكمة مبا يعتقدون أنه يخدم مصلحة الطفل بشكل أفضل )أقل من 12 عاًما( وما 

يحتاجه طفلك أو يريده. وسيحرص األوصياء املخصصون املتطوعون أو األوصياء املخصصون عىل 

أن تتم مراعاة مصلحة طفلك دامئًا يف كل قرار تتخذه املحكمة.

جهات االتصال املهمة

اسم موظف الخدمة االجتامعية:

 ______________________________________________

هل تحتاج إىل محاٍم؟

مكتب املحامي املكلف:

 مكتب الدفاع العام

 الهاتف: 360-586-3164

opd@opd.wa.gov :الربيد اإللكرتوين 

www.opd.wa.gov/index.php/program/parents-
representation

اسم الويص املخصص املتطوع/ الويص املخصص ورقم هاتفه:

 ____________________________________________

 ____________________________________________

 يحقق مكتب أمناء املظامل لشؤون األرسة واألطفال

 يف الشكاوى املرتبطة باتخاذ الوكالة لإلجراءات أو تقاعسها عن ذلك فيام يتعلق بالطفل أو أحد 
 الوالدين املعني بحامية الطفل أو املشارك يف خدمات رفاه الطفل ورعايته.

 الهاتف املجاين: 1-800-571-7321

 الهاتف: 439-3870 (206)  

www.ofco.wa.gov

 لإلبالغ عن إساءة معاملة / إهامل األطفال

1-866-ENDHARM (1-866-363-4276)   اتصل بالخط الساخن عىل 

 املتوفر عىل مدار اليوم وطوال أيام األسبوع والذي سيوجهك مبارشة إىل املكتب املحيل املناسب.

www.dcyf.wa.gov/safety/report-abuse

كام ميكنك االتصال مبكتب DCYF )إدارة األطفال والشباب واألرس بوالية واشنطن( للعالقات 

 األساسية عىل 4831-723-800-1 لفهم عملية تقديم شكاوى رسمية.

www.dcyf.wa.gov/contact-us/constituent-relations

إذا كنت تريد الحصول عىل نسخ من هذا املستند بتنسيق أو لغة أخرى، فريجى االتصال 

 مبكتب إدارة األطفال والشباب واألرس بوالية واشنطن للعالقات األساسية عىل رقم

)  1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov(.
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ومن املهم أن تعرف

أنه يف أي وقت خالل إجراءات املحكمة، ميكن للقايض أن يحكم بإمكانية إعادة طفلك بأمان إىل املنزل. ومع ذلك، إذا كنت غري قادر عىل إجراء التغيريات الالزمة للحفاظ عىل أمان طفلك وسالمته، فقد تفقد 

 الحق يف حضانة الطفل وتربيته. ستوفر إدارة األطفال والشباب واألرس بوالية واشنطن سبل الدعم والخدمات لتجنب الوصول إىل هذه النتيجة ومساعدتك عىل جمع شمل األرسة والطفل واالحتفاظ بحضانته.

الجدول الزمني إلجراءات محكمة اإلعالة –يرجى الحرص عىل التحدث مع محاميك حول جلسات املحكمة.

اإلحالة لخدمات حامية 
األطفال

يتم وضع الطفل تحت 
نظام "حضانة وقائية"

جلسة تقديم الرعاية 
اإليوائية

)ميكن أن تتم إعادة طفلك 

إىل املنزل بعد أٍي من جلسات 

املحكمة املذكورة(

الجلسة االستئنافية حول 
تقديم الرعاية اإليوائية

)يف بعض املحاكم(

جلسة تقيص الحقائق

)خالل 75 يوًما من تقديم 

عريضة اإلعالة(

جلسة البت

)خالل 90 يوًما من تقديم 

عريضة اإلعالة(

الجلسة األوىل الستعراض 
اإلعالة

جلسة إليجاد خطة دامئة جلسة استعراض اإلعالة

)تجري كل 6 أشهر(

تبدأ العملية هنا 72 ساعة كحد أقىص 30 يوًما 90 يوًما 6 أشهر 12 شهرًا 18 شهرًا

تتلقى خدمات حامية األطفال 

إحالة بشأن إساءة معاملة 

الطفل أو إهامله. ويتم تقييم 

اإلحالة وإما فحصها للتحقيق 

أو الستجابة تقييم األرسة أو 

استبعادها من ذلك. وإذا بدا أنه 

من الرضوري حامية طفلك من 

التعرض ألذى وشيك، فقد يتم 

إخراج طفلك من املنزل بواسطة 

املحكمة أو جهات إنفاذ القانون.

كام يتم إخراج الطفل خارج 

نطاق رعايتك ووضعه ضمن 

إطار رعاية خارج املنزل؛ إما 

لدى أحد األقارب أو يف دار 

رعاية. وسيتم عقد جلسة 

الرعاية اإليوائية يف خالل 72 

ساعة من نقل طفلك خارج 

املنزل.

خالل هذه الجلسة، ميكنك أن 

تطلب من املحكمة أن توكل 

لك محاميًا. ويحدد القايض 

ما إذا كان طفلك بحاجة إىل 

البقاء خارج إطار رعاية األرسة 

أو ميكن إعادته بأمان إليك. 

وميكنك طلب أن يتوىل أحد 

األقارب رعاية الطفل بداًل من 

نقله إىل دار رعاية. إذا تقرر 

إبقاء طفلك ضمن برنامج 

رعاية، فسيتوىل موظف الخدمة 

االجتامعية مهمة وضع خطة 

زيارات منتظمة.

وتتوىل املحكمة مرة أخرى 

مهمة تحديد ما إذا كان الطفل 

سيخضع لرعاية خارجية أو 

ميكن إعادته إليك. تستعرض 

املحكمة خطة زيارات "وقت 

العائلة" لديك، إىل جانب مكان 

معيشة الطفل.

إذا واصلت االعرتاض عىل 

خطة اإلعالة، فستأخذ املحكمة 

شهادة منك ومن اآلخرين حول 

تهديدات السالمة املحددة 

الواردة يف عريضة اإلعالة. 

وستحكم املحكمة إما بإعالة 

طفلك من جانب الوالية أو 

تأمر بإعادة الطفل ضمن إطار 

رعايتك ورفض عريضة اإلعالة 

أو تأمر بعودة الطفل بأمان إىل 

املنزل مع إعالة منزلية تحت 

إرشاف املحكمة.

إذا تم اإلعالن عن كون طفلك 

مستحًقا لإلعالة، فستأمر 

املحكمة مبشاركتك يف الخدمات 

للحد من تهديدات السالمة يف 

منزلك. وستتناول املحكمة أيًضا 

أية مسائل متعلقة باإليداع أو 

الزيارات خالل هذه الجلسة.

تستعرض املحكمة سري التقدم 

التي تحرزه فيام يتعلق 

بالخدمات وتنظر فيام إذا كانت 

هناك خدمات إضافية ميكنها 

أن تعزز قدرتك عىل توفري منزل 

آمن لطفلك. قد تقرر املحكمة 

أنه من اآلمن اآلن أن يعود 

طفلك إىل املنزل مع تويل األرسة 

مسألة اإلعالة املنزلية تحت 

إرشاف املحكمة.

وتقرر املحكمة كيف ينبغي 

ملسار خطة طفلك الدامئة أن 

تكون وكذلك ما يتعني أن تكون 

عليه خطة طفلك املتزامنة؛ 

إذا كنت غري قادر عىل رعاية 

طفلك بشكل آمن.

تستعرض املحكمة مشاركتك يف 

الخدمات، وإذا مل تحرز تقدًما 

كافيًا يف هذه املرحلة، فستأمر 

املحكمة )يف بعض الحاالت( 

بأن تقدم الوالية عريضة إلنهاء 

حقوقك يف األبوة والرعاية. 

وإذا تم تقديم عريضة اإلنهاء، 

فستكون هناك محاكمة حيث 

سيقدم محاميك ومحامي 

الوالية أدلة عىل قضيتك. 

وسيقرر القايض ما إذا كان 

سيتم إنهاء حقوقك يف األبوة 

والرعاية أم ال.

اجتامعات التخطيط املشرتكة

إن مشاركتك يف جميع اجتامعات التخطيط املشرتكة إلدارة األطفال والشباب واألرس بوالية واشنطن مهمة للغاية. فستساعد يف وضع خطة القضية لألرسة 

للقضاء عىل تهديدات السالمة ووضع أهداف دامئة لطفلك وتصميم خطة لزيارة طفلك. توجد أنواع متعددة من االجتامعات التي ستشارك فيها. وتتضمن أنواع 

االجتامعات األكرث شيوًعا FTDM )اجتامعات اتخاذ قرارات فريق العائلة وإيجاد الخطة الدامئة. ومتثل هذه االجتامعات فرصة جيدة لعرض وجهة نظرك وما 

تعتقد أنه يحتاج إىل تغيري عالوة عىل معرفة ما نوع الدعم الذي تحتاجه لتحقيق هذه التغيريات.

زيارات الوالد والطفل واألشقاء

تم وضع خطة الزيارة األولية لوقت العائلة يف االجتامع األول الجتامعات اتخاذ قرارات فريق العائلة. تساعدك مشاركتك ضمن زيارات "وقت العائلة" املنتظمة أنت 

وطفلك عىل الحفاظ عىل ترابطكم وتواصلكم خالل الفرتة التي يعيش بها الطفل بعيًدا عنكم. كام ستوضح خطة زيارات "وقت العائلة" عدد مرات الزيارات وإىل متى 

ستستمر. وستتضمن التفاصيل األخرى األشخاص الذين ميكنهم حضور زيارات "وقت العائلة" ومستوى اإلرشاف. ميكن تحديث خطط زيارات "وقت العائلة" يف أي 

وقت. ناقش خطة زيارات "وقت العائلة" الخاصة بك مع موظف الخدمة االجتامعية لديك خالل زيارات "وقت العائلة" الشهرية. وإذا كنت بحاجة إىل املساعدة بشأن 

زيارة طفلك، فيمكن ملوظف الخدمة االجتامعية مساعدتك.


