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كيف يمكنني االتصال بحماية الطفل؟

ارسل رسالة
بامكانك ان ترسل تبليغ قلق خطي بواسطة البريد تكتب رسالة تخبر فيها انك بحاجة للمساعدة وترغب بحجز موعد لاللتقاء بحماية 
الطفل. بامكانك ارسال تبليغ خطي بريديا لو انت كنت قلقا على طفل. يجب ان تكتب قليال عن المشكلة، من تمس المشكلة ب وكيف 

يمكن لحماية الطفل التواصل مع الشخص المعني. 

اتصل
بامكانك االتصال بحماية الطفل في البلدية التي يعيش فيها الطفل/الشاب.بامكانك لدى اتصالك التحدث مع احد العاملين في خدمة حماية 
الطفل عن الموضوع المثير لقلقك. تحصل حينئذ على نصائح وارشادات عن الذي يجب عمله الحقا. بامكانك ان تكون مجهول الهوية.

اجتماع
احجز موعد للتحادث. لقد خصص الكثيرين من حمايات االطفال اوقات الجراء لقاءات العطاء النصائح واالرشادات.لو انت رغبت 
بذلك، فاتصل بحماية الطفل في بلديتك واسال عن وقت شاغر مناسب. بامكانك خالل هكذا لقاءات التكلم عن الشخص المثير لقلقك 

والحصول على ارشادات لما ستقوم به الحقا. بامكانك ايضا اخذ شخص معك كدعم.

لو كنت بحاجة الى مترجم بامكانك طلب ذلك

مجلس العائلة االستشاري
من المعتاد ان تقرر حماية عن الذي سيحصل في قضايا حماية الطفل.

يمكن للعائالت التي تعاني من وضع عصيب الحصول على المساعدة لعقد ما يسمى مجلس العائلة االستشاري. ان مجلس العائلة 
االستشاري هو اجتماع تجتمع فيه العائلة مع االقارب وآخرون يعنون الكثير للطفل. تتفق العائلة على الذي تراه مناسبا للقيام به من 

اجل ان تكون العائلة والطفل بوضع افضل ويناقشوا ذلك مع حماية الطفل. 

لو انت تعرضت الحداث مخيفة او مزعجة او احد ما تعرفه يعيش وضع حياتي صعب مع عائلته – اتصل بمناوبة حماية الطفل او 
هاتف االنذار 111 116 

ميثاق االمم المتحدة لحقوق االطفال

ان الميثاق يؤكد بشدة ان كل من هم دون الـ 18 سنة يعتبروا اطفال/اوالد ويشملهم ميثاق االطفال.

حقوق االطفال/االوالد:

ان االوالد كلهم ولدوا احرارا ومتساوي القيمة.  •

يحق لكل االوالد الحصول على اسم وجنسية.  •

يحق لكل االوالد الحصول على حماية.  •

يحق لكل االوالد الحصول على افضل مساعدة طبية ممكنة والكافي من الطعام والشراب.  •

يحق لكل االوالد ان يسمعوا ويأخذوا بعين االعتبار.  •

يحق لكل االوالد الذهاب الى المدرسة.  •

يحق لكل االوالد اللعب واوقات فراغ واالستراحة.  •

تحق لكل االوالد الحقوق نفسها.  •
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غالبا ما تحصل حماية الطفل على اتصال هاتفي او رسالة يخبرهم احد انهم يعتقدون بان طفل او عائلة ليس وضعهم على مايرام. هذا 
مانسميه نحن تبليغ القلق. ان حماية الطفل ملزمة بالتحقق من التبليغ وتقييم ما اذا كان سيتم متابعة القضية ام ال.

لو وجدت حماية الطفل سبب لمتابعة القضية عن قرب فمن الممكن ان تتصل حماية الطفل بالشخص المبلغ للحصول على المزيد من 
المعلومات عن سبب ارسال تبليغ القلق.

التكون حماية الطفل بحاجة الى ذلك في مرات اخرى ويقوموا باالتصال مباشرة بوالدي الطفل للتحقق من القضية ومتابعتها. عندما 
يدعى الوالدان الى اجتماع للتحادث في المكتب او البيت. لو ان حماية الطفل قاموا بزيارة الوالدين في المنزل فترسل قبل ذلك رسالة 

يبلغ فيها الوالدين عن ان حماية الطفل سيقوموا بزيارتهم.

عندما يلتقي الوالدان بموظف حماية الطفل يحصلوا عندئذ على المعلومات عن تبيلغ القلق ويقوموا في معظم الحاالت بقراءته بنفسهم. 
بعد ان يعرف المرء اكثر عن تبليغ القلق يتكلم موظف حماية الطفل والعائلة عن المذكور في التبليغ. غالبا ما تتلكم حماية الطفل ايضا 

مع آخرون يعرفون الطفل والعائلة مثال المستوصف وروضة االطفال والمدرسة والخدمات التربوية النفسية وما شابه ذلك.

ستجد حماية الطفل من خالل تقصي القضية اذا كانوا بحاجة لمتابعة القضية ام ال.

يكون الوالدان اللذان يسكن الطفل عندهما والوالدان اللذان اضافة الى ذلك لديهم مسؤولة االبوة )مسؤولية الطفل( طرفا في قضية لدى 
حماية الطفل. لو انت كنت طرفا في قضية يكون لك: 

حق االطالع على مستندات القضية   •
حق االعتراض على قرار حماية الطفل   •

حق حضور جلسات لجنة المحافظة واعطاء رأيك   •
حق الحصول على المساعدة المجانية من المحامي في قضايا لجان المحافظة والمحاكم   •

حق االعتراض على قرار لجنة المحافظة واستئنافه الى المحاكم   •
حق االلتماس بالغاء قرار نقل مسؤولية الرعاية.  •

 

مايحصل لدى استالم حماية الطفل
 تبليغ القلق بخصوص طفل او عائلة؟

حقوق الوالدان والمسؤولين عن الرعاية



BARNEVERNET /  BUFDIR9 BARNEVERNET /  BUFDIR 8

غالبا ما تحصل حماية الطفل على اتصال هاتفي او رسالة يخبرهم احد انهم يعتقدون بان طفل او عائلة ليس وضعهم على مايرام. هذا 
مانسميه نحن تبليغ القلق. ان حماية الطفل ملزمة بالتحقق من التبليغ وتقييم ما اذا كان سيتم متابعة القضية ام ال.

لو وجدت حماية الطفل سبب لمتابعة القضية عن قرب فمن الممكن ان تتصل حماية الطفل بالشخص المبلغ للحصول على المزيد من 
المعلومات عن سبب ارسال تبليغ القلق.

التكون حماية الطفل بحاجة الى ذلك في مرات اخرى ويقوموا باالتصال مباشرة بوالدي الطفل للتحقق من القضية ومتابعتها. عندما 
يدعى الوالدان الى اجتماع للتحادث في المكتب او البيت. لو ان حماية الطفل قاموا بزيارة الوالدين في المنزل فترسل قبل ذلك رسالة 

يبلغ فيها الوالدين عن ان حماية الطفل سيقوموا بزيارتهم.

عندما يلتقي الوالدان بموظف حماية الطفل يحصلوا عندئذ على المعلومات عن تبيلغ القلق ويقوموا في معظم الحاالت بقراءته بنفسهم. 
بعد ان يعرف المرء اكثر عن تبليغ القلق يتكلم موظف حماية الطفل والعائلة عن المذكور في التبليغ. غالبا ما تتلكم حماية الطفل ايضا 

مع آخرون يعرفون الطفل والعائلة مثال المستوصف وروضة االطفال والمدرسة والخدمات التربوية النفسية وما شابه ذلك.

ستجد حماية الطفل من خالل تقصي القضية اذا كانوا بحاجة لمتابعة القضية ام ال.

يكون الوالدان اللذان يسكن الطفل عندهما والوالدان اللذان اضافة الى ذلك لديهم مسؤولة االبوة )مسؤولية الطفل( طرفا في قضية لدى 
حماية الطفل. لو انت كنت طرفا في قضية يكون لك: 

حق االطالع على مستندات القضية   •
حق االعتراض على قرار حماية الطفل   •

حق حضور جلسات لجنة المحافظة واعطاء رأيك   •
حق الحصول على المساعدة المجانية من المحامي في قضايا لجان المحافظة والمحاكم   •

حق االعتراض على قرار لجنة المحافظة واستئنافه الى المحاكم   •
حق االلتماس بالغاء قرار نقل مسؤولية الرعاية.  •

 

مايحصل لدى استالم حماية الطفل
 تبليغ القلق بخصوص طفل او عائلة؟

حقوق الوالدان والمسؤولين عن الرعاية
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كأب او ام تكون انت خائفا من االتصال بحماية الطفل. كقريب او جار او مدرس او ماشابه ذلك تكون غير أكيد وخائف من التدخل 
بالموضوع.

تكون النتيجة مثيل لو انت لم تتصل ان اليحصل الوالدان والطفل على المساعدة والدعم الذي هم بحاجة له والذي يحق لهم استنادا 
الى القانون.

ال تكن خائفا من االتصال بحماية الطفل المحلية )في منطقتك(. اتصل وخبر عن المشكلة/ القلق الذي ينتابك. يعطيك المختصون لدى 
حماية الطفل العديد من النصائح واالرشادات التي يمكن ان تدلك على المسار الحقا وعن ما هم قادرون على مساعدتك به او الذي 

انت قلق عليه.

اتشعر ان االتصال بحماية الطفل مزعجا، بامكان مدرس االجتماع، ممرضة المدرسة، المرشد او آخرين ناضجين بمساعدتك بهذا.

هل بامكاني ان اكون مجهول الهوية؟
بامكانك انت االختيار اذا كنت تريد ان تكون مجهول الهوية لدى اتصالك بحماية الطفل.   •

بامكان ان تبلغ عن القضية من قبل مجهول ، لن يعرف بهذه الطريقة ال حماية الطفل وال الوالدين من هو المبلغ. تذكر بان العائلة  • 
سيتسنى لها رؤية التبليغ بحيث لو انت كتبت انك عمة / خالة الطفل فيكون من الممكن معرفة من انت.  

لو انت اخترت ان ال تكون مجهول الهوية سيستطيع الوالدان معرفة هوية الشخص الذي ابلغ حماية الطفل عن القلق.  •

ان قلق على طفل اعرفه 
أيستحسن ان اتصل بحماية الطفل؟

لقد حصل 40 بالمئة من االطفال الذي تم مساعدتهم 
من قبل حماية الطفل في ال 2012 على النصائح 
بالمئة حصلوا على عرض   20 واالرشادات. 
لزيارتهم في المنزل و19 بالمئة من االوالد حصلوا 
على تدابير مساعدة اقتصادية. اكثر من 80% من 
كل االوالد الذين شاركت حماية الطفل في قضاياهم 
)SSB(.يحصلون على تدابير مساعدة اختيارية
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يقع الكل مرة او اخرى في حياتهم في وضع حياتي صعب، يكونوا حينها بحاجة للمساعدة والدعم للحرص على حاجة االطفال للرعاية. 
تقع في هذه الحاالت مسؤولية مساعدة العائلة على عاتق حماية الطفل. 

يرى الكثيرون صعوبة في االتصال بحماية الطفل النهم يخافون ان يأخذ الطفل منهم. يكون نقل مسؤولية الرعاية خطوة خطيرة جدا 
على الطفل والوالدين. لذلك يجب ان يكون هناك اسباب مقنعة لحصول ذلك.

لو انت احتجت للمساعدة من قبل حماية الطفل بامكانك االتصال بالبلدية التي تقيم فيها لتطلب عقد اجتماع. لدى حضورك الى اللقاء 
سيكون باستطاعتك بالتعاون مع حماية الطفل وضع كشف على احتياجات المساعدة والدعم الذي تحتاج له عائلتك.

يحصل معظم الذين يساعدون من قبل حماية الطفل على المساعدة في بيتهم لكي يستطيع الوالدين واالطفال ان يعيشوا سويا. هذا ما 
نسميه تدابير المساعدة ويمكن ان تكون :

ارشادات ونصائح للعائلة  •
مجموعات الذوي )الوالدين(  •

موظف التواصل  •
مساعدة مادية للحصول على مكان في روضة االطفال  •

)SFO/AKS( مساعدة مالية لتدبير اوقات الفراغ بعد وقبل دوام المدرسة  •
مساعدة مالية لنشاطات اوقات الفراغ او شيء آخر  •

تخفيف العبء عن الذوي في عطلة االسبوع/بيت الزيارة  •

نعاني من صعوبة في الوضع. هل بامكان حماية الطفل مساعدتنا؟

مكتب  لدى  المساعدة  طلب  ايضا  الممكن  من 
حماية االسرة. 

النصائح  على  تحصل  ان  هنا  العائلة  بامكان 
والتناقش بمواضيع مشاكل الحياة اليومية ومتى 
تحصل الصعوبات والنزاعات او ازمات العائلة.
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تؤمن حماية الطفل لالوالد والشباب والعوائل المساعدة والدعم عندما تصعب االمور في المنزل او عندما يكون 
الولد السباب اخرى بحاجة الى المساعدة من طرف حماية الطفل )مثال مشاكل السلوك، المواد المخدرة(. تقع على 
عاتق الوالدين مسؤولية تأمين الرعاية الوالدهم. ولكن عندما يجهد الوالدان او تواجهم صعوبات فيتوجب على 

حماية الطفل تأمين المساعدة بحيث يتأمن حصول االوالد والشباب على الرعاية المطلوبة.

يجب ان تحرص حماية الطفل ان يعيش الولد الشاب تحت ظروف التضر صحتهم والتأخر نموهم وان يحصلوا 
على الرعاية المطلوبة في الوقت المناسب وان يساهموا بتأمين ظروف عيش ونمو آمنة لالوالد والشباب. 

االفضل للطفل
يجب على حماية الطفل ان تركز على ماهو االفضل للطفل. يتصادم هذا مع ما يراه الوالدين مناسبا بعض المرات. 
 يجب على حماية الطفل مبدئيا ان تؤمن المساعدة والدعم للوالدين لكي يكونوا اشخاص رعاية جيدين الوالدهم. 
اذا لم تكن هذه المساعدة كافية او ان مشاكل الوالدين كبيرة جدا فيكون من المحتمل نقل الطفل خارج منزل الوالدين 

لفترة قصيرة او طويلة.

حماية الطفل في النرويج
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