أمر الرعاية من قبل السكرتير
نشرة معلومات

تقوم  Children’s Courtبإصدار أمر الرعاية من قبل السكرتير عندما تكون سالمة أو تطور الطفل أو الشاب في خطر ،ويحتاجون إلى حماية وال يمكن أن يكون
هناك أمان في رعاية الوالدين .الغرض من هذا األمر هو دائما تقريبا إجراء الترتيبات الالزمة لقيام شخص آخر برعاية الطفل أو الشاب بشكل دائم .ومع ذلك في
ظروف استثنائية قد تكون ( Department of Health and Human Servicesالدائرة) قادرة على العمل من أجل جمع شمل األسرة بموجب أمر الرعاية
من قبل السكرتير.
لدى سكرتير الدائرة مسؤولية األبوة واألمومة لألطفال والشباب بموجب أمر الرعاية من قبل السكرتير ،إلستبعاد جميع األشخاص اآلخرين ،بما في ذلك اآلباء
واألمهات .وهذا يعني أن لدى السكرتير كل الحقوق والمسؤوليات التي عادة ما تكون لدى اآلباء واألمهات بالنسبة لألطفال والشباب .يمكن أن يفوّض السكرتير هذه
المسؤولية لموظفي حماية الطفل.
قبل تقديم طلب إلى  Children’s Courtللحصول على أمر الرعاية من قبل السكرتير ،سوف يقوم موظف/موظفة حماية الطفل بمناقشة الخطط المقترحة لرعاية
الطفل أو الشاب مع الوالدين أو الطفل أو الشاب ومقدمي الرعاية لهم .يجوز لموظف/موظفة حماية الطفل أيضا أخذ المشورة من المهنيين اآلخرين ذات الصلة.

ما هو طول فترة أمر الرعاية من قبل السكرتير؟
يستمر أمر الرعاية من قبل السكرتير لمدة عامين .سينتهي األمر إذا بلغ الطفل 18عاما أو تزوج ،أيهما يحدث أوال .إذا لم يتم العثور على مقدم رعاية دائم أو طويل
األجل للطفل أو الشاب ،أو في الحاالت االستثنائية التي ال يزال يجري فيها متابعة جمع الشمل ،يمكن أن تتقدم الدائرة بطلب لتمديد األمر .إذا وافقت Children’s
 ،Courtفإن األمر سيستمر لمدة سنتين أخريين .يمكن أن يستمر هذا حتى يبلغ الطفل من العمر  18عاما إذا لزم األمر ،مع عودة الدائرة إلى Children’s Court
كل عامين لطلب تمديد األمر.

أين سيعيش الطفل؟
إذا كان الطفل أو الشاب يعيش في رعاية خارج المنزل بينما تقوم  Children’s Courtبإتخاذ قرارها ،فإنهم في العادة يبقون في نفس المكان ،على األقل في
الوقت الراهن .وحيثما كان ذلك ممكنا ،يت ّم البحث عن مقدمي الرعاية ضمن شبكة الطفل أو الشاب من العائلة أو األصدقاء .وإذا لم يمكن ممكنا العثور على مقدم
رعاية مناسب ضمن شبكة الطفل أو الشاب الحالية ،سيتم البحث عن مكان رعاية آخر خارج المنزل ،مثل الرعاية المؤقتة (فوستر).
وعندما يحتاج شقيقين أو أكثر من نفس العائلة إلى رعاية خارج المنزل ،يت ّم بذل كل جهد ممكن إلبقائهم مع بعضهم البعض.

هل يمكن للوالدين االتصال مع طفلهم؟
عادة ما يجد األطفال والشباب الذين ينشأون بعيدا عن والديهم أن العالقة المستمرة مع والديهم و أشقائهم وغيرهم من الناس المهمين بالنسبة لهم قد تكون مساعدة لهم.
سيتم اتخاذ القرارات حول االتصال من قبل حماية الطفل على أساس مصلحة الطفل .لترتيب اتصال أو لمعرفة المزيد حول ترتيبات االتصال الحالية ،تحدثوا إلى
موظف/موظفة حماية الطفل الخاص/الخاصة بالطفل أو الشاب.

ما الذي يقوم به موظف/موظفة حماية الطفل؟
موظف حماية الطفل هو مسؤول عن وضع خطة قضية الطفل موضع التنفيذ.
تتم مراجعة خطة القضية سنويا أو قبل ذلك إذا اقتضى األمر ويتم تشجيع األسر على المشاركة .وستقوم حماية الطفل بمراقبة هدف الخطة وضمان تحقيق اإلجراءات.

هل يمكن إبطال (إلغاء) أو تباين (تغيير) أمر الرعاية من قبل السكرتير؟
يمكن تقديم طلب إللغاء أمر الرعاية من قبل السكرتير إلى  Children’s Courtمن قبل الطفل أو الشاب أو أحد الوالدين أو موظف/موظفة حماية الطفل ،إذا كان
الشخص المتقدم بالطلب يعتقد بأن الطفل أو الشاب لم يعد في خطر .من أجل إلغاء األمر ،يجب أن تكون  Children’s Courtمقتنعة بأن الطفل أو الشاب يستطيع
العودة إلى المنزل بأمان ،إما بموجب أمر الحفاظ على األسرة أو من دون مساعدة من الدائرة.

وفي ظروف استثنائية ،يمكن لإلدارة أن تقرر أن أحد الوالدين في وضع يمكنه استئناف مسؤولية األبوة واألمومة الكاملة للطفل بموجب أمر الرعاية من قبل السكرتير،
والترتيب لتغيير األمر إلى أمر الحفاظ على األسرة في  .Children’s Courtوهذا لن يحدث إال في حالة وجود ظروف استثنائية ،وأن حماية الطفل تعمل معكم نحو
جمع الشمل.
إذا رضي أحد الوالدين على تبني طفله ما بعد مشورة التنازل ،يمكن الترتيب لهذا ،وسينتهي أمر الرعاية من قبل السكرتير الصادر في  Children’s Courtعندما
يتم ترتيب أمر التبني من قبل .County Court

ماذا لو أنني ال أتفق مع ما يحدث في المحكمة؟
إذا كنتم ال توافقون على طلب إلستصدار أمر الرعاية من قبل السكرتير ،يمكنكم االعتراض عليه في  .Children’s Courtإذا كنتم تعتقدون أن قرار
 Children’s Courtغير عادل ،لديكم الحق في االستئناف أمام  .County Courtعليكم أن تفعلوا ذلك خالل شهر واحد من إصدار األمر .تتوفر إستمارات
اإلستئناف من  Children’s Courtأو  Magistrate's Courtأو  County Courtاألقرب لكم.
من األفضل الحصول على المساعدة من محام إذا قررتم اإلعتراض على طلب في  Children’s Courtأو االستئناف ضد قرار .Children’s Court

أين يمكن للوالدين واألطفال الحصول على المشورة القانونية؟
يمكن اإلستفسار حول المساعدة القانونية من:
• المحامي الذي مثلّهم في المحكمة
•

محام محلي (مدرج تحت عنوان ’ ‘Solicitorsفي )Yellow Pages

•

 ،Victoria Legal Aidملبورن ،هاتف 1300 792 387

•

 ،Law Institute of Victoriaهاتف (03) 9607 9311

•

 ،Victorian Aboriginal Legal Service Co-op Ltdهاتف 1800 064 865

•

 ،Aboriginal Family Violence Prevention & Legal Service Victoriaهاتف 1800 105 303

•

خدمة قانونية مجتمعية محلية.

معلومات االتصال
إسم موظف/موظفة حماية الطفل _______________________________________
رقم االتصال بموظف/موظفة حماية الطفل _______________________________________
رقم االتصال بمكتب  Department of Health and Human Servicesالمحلي_____________________________ :
للحصول على مزيد من المعلومات ،اتصلوا بمكتب  Department of Health and Human Servicesالمحلي الخاص بكم.

للحصول على هذا المنشور في شكل يسهل الوصول إليه ،أرسلوا رسالة عبر البريد اإللكتروني إلى cpmanual@dhhs.vic.gov.au
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