
مًعا نفعل ما يلزم 
القيام به



من نحن؟
متى نتدخل ؟

ما الذي سنفعله؟
كيف نعمل بالتعاون مًعا؟

كيف نتعامل مع بياناتكم الشخصية؟
من يحق له االطالع على ملف أسرتك؟

هل يوجد مجلس عمالء؟
ما الذي يمكنك أن تفعله إذا لم تكن راضًيا عن شيء ما؟

للحصول على مزيد من المعلومات وللتواصل معنا
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من نحن؟

يتم إشراك مؤسسة Jeugdbescherming مع أسرتك إذا كانت 
هناك مخاوف بشأن سالمة طفلك.

 يتم تسجيل أسرتك لدى مؤسسة Jeugdbescherming دائًما 
من قبل شخص آخر أو جهة أخرى. على سبيل المثال من قبل 

مؤسسة Veilig Thuis أو من قبل فريق الحي أو في حال صدور 
قرار من محكمة األحداث أصدرت بوجوب القيام بذلك.

متى نتدخل ؟

نحن مؤسسة حماية الشباب بمنطقة أمستردام 
)Jeugdbescherming Regio Amsterdam(. نريد أن 
يترعرع األطفال ويكبرون بصورة آمنة. عادة ما تلعب األسر هذا 

الدور بأنفسهم، ولكن في بعض األحيان ال يكون ذلك ممكًنا. بالتعاون 
معك، تعمل مؤسسة حماية الشباب Jeugdbescherming على 

تحديد ما هو مطلوب.
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ما الذي سنفعله؟

تناسب أوضاعكم. خالل هذه المرحلة، سوف يتواصل معك 
مدير أحوال األسرة كل أسبوع. عندما تكون خطة األسرة 

جاهزة، سوف يتم إعطاؤك نسخة منها. وسوف يتم تحديث 
الخطة بانتظام. يمكنك طلب نسخة جديدة من الخطة في أي وقت 

من مدير أحوال األسرة الخاص بكم. يمكن االطالع على مزيد 
من المعلومات حول خطة األسرة على موقعنا اإللكتروني.

في المرحلة الثانية
سوف نقوم بتنفيذ خطة األسرة بالتعاون معك ومع األشخاص من 
حولك، وبالتعاون مع مقدمي خدمات الرعاية والمساعدة. سوف 
يستمر مدير أحوال األسرة في متابعة أحوالك وأحوال أطفالك. 
وما إذا كانت األحوال تتحسن منذ بدء تقديم المساعدة ألسرتكم. 

سوف نتشاور بانتظام معك ومع كل من يتم إشراكه لمساعدة 
أسرتك )مثل ُمقدمي خدمات الرعاية والمساعدة أو المدرسة أو 

 UVO’s;( هذه المشاورات ُنسميها المشاورات التنفيذية .)العائلة
uitvoerdersoverleggen(. خالل لقاءات المشاورات 
التنفيذية، نتحقق مما إذا كنا نسير على الطريق الصحيح نحو 

تحقيق األهداف أو ما إذا كان يلزم القيام بشيء آخر.
في هذه المرحلة سيقل التواصل مع مدير أحوال األسرة ويزداد 
تواصلك مع مقدمي خدمات الرعاية والمساعدة. بعد التحقق من 
تحقيق جميع األهداف وأنه بإمكان أسرتك مواصلة تقديم رعاية 

جيدة بمفردها، تبدأ المرحلة الثالثة واألخيرة.

 في المرحلة الثالثة
تسير األمور بشكل أفضل مع أسرتك ونعمل مًعا من أجل 

الوصول إلى نتيجة جيدة وإنهاء مسار المساعدة. ونناقش معك 
ومع ُمقدمي خدمات الرعاية المعنيين واألشخاص من حولك ما 
تحتاجه أسرتك في المستقبل. وذلك من أجل ضمان عدم وجود 

بعد تسجيل أسرتك لدينا، سوف يزورك شخص من مؤسسة 
Jeugdbescherming: وهو مدير أحوال األسرة. عادة 

ما يأتي مدير أحوال األسرة برفقة شخص آخر معه. قد يكون 
مدير أحوال األسرة زميل، أو ُمتخصص في تقديم خدمات 
المساعدة للشباب أو البالغين أو شخص من المؤسسة التي 

قامت بتسجيلك. وسوف يبحثون مًعا أحوالك وأحوال أطفالكم 
ولماذا تم إشراك مؤسسة حماية الشباب بمنطقة أمستردام 

)Jeugdbescherming Regio Amsterdam( لتقديم 
المساعدة إلى أسرتك. سوف يناقش مدير أحوال األسرة هذه 

األمور معك. ومع أشخاص آخرين ُمهمين بالنسبة لك ولطفلك 
)أطفالك(.

في المرحلة األولى
سوف نضع خطة لألسرة بالتعاون معك. تحتوي هذه الخطة 

على جميع المعلومات المتعلقة بأسرتك واألهداف التي سنعمل 
على تحقيقها.

أوالً، نناقش معك ما ينبغي تغييره اآلن للتخلص من المخاوف 
المتعلقة بسالمة األطفال. سوف نعقد اتفاقات معك ومع األطفال 
واألشخاص المحيطين بكم حول هذا األمر. كما سنتفق أيًضا مع 

بعضنا البعض على ما يجب فعله إذا لم ينجح ذلك.
ثم سنعمل على اتباع خطة األسرة.

سوف نبحث معك عن سبب وصولك أنت وأطفالك إلى هذا 
الحال. ولفهم ذلك سوف نستخدم أيًضا معلومات ُمقدمي خدمات 
الرعاية والمساعدة الذين عملوا معكم من قبل. مثل المدرسة أو 

مركز تقديم المشورة ورعاية األطفال. سوف يستمع مدير أحوال 
األسرة إلى ما ستقوله وما سيقوله طفلك.

 ثم نبحث على ما ينبغي القيام به بنفسك أو بالتعاون مع 
األشخاص من حولك للتأكد من أن األمور تسير على ما يرام 
معك ومع طفلك في المستقبل. ونبحث مًعا عن أفضل مساعدة 



نحن نعمل بالتعاون معك ونعمل أيًضا بالتعاون مع منظمات 
أخرى معنية بأسرتك. على سبيل المثال، ُمقدمو خدمات مساعدة 

ورعاية القاصرين، أو األخصائي النفسي الخاص بك أو باألطفال، 
أو أحد من المدرسة. ونقوم بذلك من أجل تنسيق وتجميع كل 

أنواع المساعدة الممكنة ألسرتك.
 نحن نرى أنه من المهم أن نتعامل مع بعضنا البعض ضمن 

سياق قائم على االحترام المتبادل. حتى لو كنا نختلف عن بعضنا 
أو نفكر بشكل مختلف. يمكنك االطالع على مزيد من المعلومات 

 حول طريقة علمنا وتعاوننا المشترك بأفضل طريقة 
مريحة ممتعة.

كيف نعمل بالتعاون 
مًعا؟

 نحن نعمل بالتعاون معك
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مخاوف على سالمة أطفالك، ولتستمر األمور على ما يرام. 
ونحن من يمكنه االستمرار في مساعدة أسرتك، إذا لزم األمر. 

خالل هذه المرحلة، سوف يزورك مدير أحوال األسرة على 
نحو دائم.



نحن نحتفظ بخطة أسرتك والبيانات األخرى في ملف. ويحتوي 
هذا الملف على البيانات الشخصية لجميع أفراد األسرة. مثل 

 االسم والعنوان وتاريخ الميالد ورقم خدمة المواطن 
)BSN; burgerservicenummer(. كما يتضمن ملفك 

أيًضا ما يلي:

.Jeugdbescherming كيف ولماذا أتيت إلى مؤسسة
االتفاقات التي عقدناها معك.

ما هذه المساعدة التي يتم تقديمها لك ومن الذين يتم 
إشراكهم في تقديم هذه المساعدة.

سوف يتم االحتفاظ بملفك لمدة 15 عاًما على األقل.

كيف نتعامل مع 
بياناتكم الشخصية؟

من يحق له االطالع 
على ملف أسرتك؟

كل من يعمل في مؤسسة حماية الشباب بمنطقة أمستردام 
)Jeugdbescherming Regio Amsterdam( يخضع 
اللتزام قانوني بالسرية المهنية. لكي نتمكن من تنفيذ عملنا بشكل 
صحيح، فإنه باإلضافة إليك أنت وأفراد أسرتك، يحق للموظفين 

التاليين العاملين بمؤسسة حماية الشباب بمنطقة أمستردام 
 )Jeugdbescherming Regio Amsterdam(

االطالع على ملفك:

مدير أحوال األسرة الذي يقدم التوجيه واإلرشاد لك 
وألسرتك،

إدارات أخرى بمؤسسة حماية الشباب بمنطقة أمستردام 
 .)Jeugdbescherming Regio Amsterdam(
على سبيل المثال، محامونا أو اإلدارة أو المشرفون الذين 

يتحققون مما إذا كنا نقوم بعملنا بشكل صحيح.
المديرون لكي يتمكنوا من المساعدة لك إذا كانت لديك 

أي شكوى. 

قد يكون لديك أسئلة أو مالحظات حول ملفك أو أنك تريد 
االطالع عليه بنفسك. يمكنك مناقشة ذلك مع مدير أحوال األسرة 

الخاص بك.

على موقعنا اإللكتروني، يمكنك االطالع على جميع المعلومات 
المتعلقة بكيفية معالجتنا لبياناتك.
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هل يوجد مجلس 
عمالء؟

نحن نؤمن أنه من المهم التعرف على رأي اآلباء واألمهات 
والشباب الذين نتعامل معهم. لذلك يوجد لدينا مجلس عمالء. 

يتكون هذا المجلس من اآلباء واألمهات والشباب الذين يقدمون 
لنا المشورة. من خالل هذه الطريقة يمكننا مواصلة تحسين 

طريقة عملنا مع األسر. يمكنك التواصل مع مجلس العمالء عبر 
البريد اإللكتروني:

.clientenraad@jeugdbescherming.nl

من خالل هذه الطريقة يمكننا مواصلة 
تحسين طريقة عملنا مع األسر
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ما الذي يمكنك أن تفعله 
إذا لم تكن راضًيا عن 

شيء ما؟
إذا لم تكن راضًيا عن شيء ما، فناقشه مع مدير أحوال 
األسرة أوالً. إذا لم تتمكنا من التوصل إلى حٍل المشكلة 
مًعا، فيمكنك مناقشة األمر مع مدير الفريق. يلتزم مدير 
الفريق بالعمل على إيجاد حل بالتعاون معك ومع مدير 

أحوال األسرة. ويمكنك أن تطلب من شخص في أن يكون 
وسيطا في المقابلة إذا أردت ذلك. أو يمكنك تقديم شكوى 

إلى لجنة الشكاوى المستقلة )عبر البريد اإللكتروني 
 .)klachtencommissie@jeugdbescherming.nl(

يمكنك قراءة المزيد من المعلومات حول ذلك على موقعنا 
اإللكتروني.

يمكنك أن تطلب من شخص ما أن 
يتوسط في األمر
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للحصول على مزيد من 

المعلومات وللتواصل 
معنا

هل لديك أي أسئلة؟ يمكنك أن تطرح هذه 
األسئلة على مدير أحوال األسرة. ويمكنك 

أيًضا زيارة موقعنا اإللكتروني: 
www.jeugdbescherming.nl

 أو اتصل بنا هاتفًيا على رقمنا العام:
.020-4878222



Overschiestraat 57 
1062 HN Amsterdam 
Postbus 69168 
1060 CG Amsterdam 
www.jeugdbescherming.nl 
T 020-4878222 
E info@jeugdbescherming.nl

نريد سالمة كل طفل


