
حول برنامج دعم الديمومة

تساعد الحكومة والقانون في نيو ساوث ويلز عىل حماية األطفال من األذى والحفاظ عىل سالمتهم. 

 األولوية هي إلبقاء الطفل مع أسرته بأمان. فإذا لم يكن المنزل آمًنا بالنسبة له، يتوجب علينا أن 

نجد مكانًا آخر آمًنا.

نقوم حالياً بإجراء التعديالت عىل الطريقة التي ندعم بها األطفال والشباب عندما ال يكونون آمنين في منزلهم. يطلق عىل هذه 

.)Permanency Support Program – PSP( التعديالت برنامج دعم الديمومة

"مصطلح الديمومة" )‘Permanency’(  يعني أن يتمكن األطفال والشباب من العيش في منزل آمن ودائم وأن يحصلوا 
عىل الرعاية. ويعني كذلك البقاء عىل تواصل مع أصدقائهم وأسرتهم ومجتمعهم وثقافتهم، فالديمومة تمنح األطفال فرصة 

أفضل للعيش حياة سعيدة ومستقلة عندما يبلغون سن الرشد.

نحن نعمل بجد لدعم األطفال للحصول عىل الديمومة. ستعمل هذه التعديالت عىل التأكد من عدم حرمانهم من األشياء 

اإليجابية التي تنجم عن منزل دائم موفر للرعاية. سيعمل المسؤولون عن الحاالت من وزارة FACS والمسؤولون عن الحاالت 

من المنظمات األخرى مًعا، فالبرنامج يساعد عىل تلبية احتياجات الطفل الفردية. 

المسارات المؤدية إىل الديمومة 

الوصاية

Arabic | Guardianship

نريد التأكد من كون األطفال والشباب 

آمنين ويشعرون بالسعادة. ونريد أن 

نعطيهم منزالً تسومه الرعاية. أفضل 

طريقة للقيام بذلك هي وضع خطة معهم 
لحصولهم عىل منزل دائم. وهذا ما يُعرف 

 .)’permanency goal‘( "بهدف الديمومة"
يساعد هدف الديمومة عىل منح األطفال 

واألسر نوعاً من اليقين بشأن المكان 

الذي سيعيش فيه الطفل في المستقبل. 

فالمنزل الدائم مختلف من طفل آلخر 

اعتماداً عىل احتياجاته.

 سيعمل المسؤولون عن الحاالت عىل 

تحقيق هدف الديمومة مع األطفال واألسر 

واألشخاص اآلخرين الذين يحبون الطفل. 

وسيشارك األطفال والشباب في اتخاذ القرارات. 

سيعمل الجميع معاً.

 ماذا يعني ذلك 

لألطفال والشباب

 الحفاظ عىل كيان األسرة أو إعادة الروابط  هي السبل المفضلة 
دائماً عندما يكون ذلك آمناً. يعتمد المسار الذي يتّم اختياره عىل 

الطفل نفسه مع مراعاة ما هو في مصلحته الفضىل.

المسارات المؤدية إىل منزل دائم

هناك طرق مختلفة يمكن أن يحصل الطفل من خاللها عىل منزل 

 .)pathways( آمن وموفر للرعاية. وتُعرف هذه بالمسارات

المسارات المؤدية إىل الديمومة هي:

1 التبني ليس الخيار 

المفضل لألطفال 

المنحدرين من السكان 

األصليين

الحفاظ عىل كيان األسرة 

التبّني المفتوح 1  

الرعاية طويلة األجل 

حق الوصاية

أي إبقاء الطفل مع والديه أو 

عائلته أو أقاربه عندما يكون 

ذلك آمناً.

أي عندما يصبح الطفل 

فرداً من أفراد عائلة 

أخرى لمدى الحياة 

بموجب القانون.

يحدث ذلك عندما يتحمل 

شخص أو أشخاص ما 

بخالف الوالد)ة( مسؤولية 

رعاية الطفل قانونياً حتى 

بلوغه سن الرشد.

 أي عندما يعيش الطفل وفق ترتيبات رعاية طويلة األجل  

)عىل سبيل المثال مع مقدم رعاية كفيل أو مع قريب(. 

أي إعادة الطفل للعيش مع 

أسرته عندما تكون عودته 

إىل المنزل أمراً آمناً.

 إعادة الروابط 

أيار/مايو 2019



If FACS approves the 
guardianship application they 
will lodge the documents in 
the NSW Children’s Court. 

 
 

 

APPLY

  

COURT ORDER

If it is the best option, guardianship is 
set as the child’s permanency goal.
The caseworker will 
prepare for the 
assessment. They will 
collect information about the 
child, their family, and the 
person who wants to become their 
guardian. They will look at all the 
information to make sure 
guardianship is right for the child.

The Court looks at 
all of the evidence 
and makes a 
decision.

Caseworkers 
make sure 
everyone 
knows what 
guardianship 
means. 

Here’s how guardianship happens

PROGRESS

Caseworkers collect evidence the 
Court needs to consider a 
guardianship application. 
Everyone involved in a 
guardianship application should 
have their own legal help.

A qualified person:
hear the views of the 
child and the people who 
are important to the 
child.
consider if the person 
who wants to become 
their guardian is suitable.
consider if guardianship 
is right for the child.

تقوم محكمة األطفال بإصدار أمر وصاية عندما تتخذ قراراً بعدم تمكّن الطفل من العيش مع والديه بأمان. من الممكن أيًضا 

إصدار أوامر الوصاية عندما يتفق الوالدان عىل ذلك. تساعد أوامر الوصاية عىل التأكد من حصول األطفال عىل منزل آمن، 

والبقاء عىل تواصل مع أسرهم وثقافتهم.

الوصاية 

 إذا كانت لديكم أي أسئلة حول الديمومة والمسارات المختلفة، 

تحدثوا إىل أحد المسؤولين عن الحاالت. بإمكان المسؤولين عن 

الحاالت تقديم الُنصح والمساعدة. فهم متواجدون لدعم األطفال 

والعائالت ومقدمي الرعاية.

permanency.support@facs.nsw.gov.au البريد اإللكتروني

 لمزيد من المعلومات حول برنامج دعم الديمومة 

 )Permanency Support Program(، اطلعوا عىل الموقع 
www.facs.nsw.gov.au/psp

للحصول عىل مزيد من المعلومات حول الوصاية، يرجى 

االتصال بالرقم 416 623 1300  أو عبر البريد اإللكتروني 

guardianshipinformation-NSWFACS@facs.nsw.gov.au

لألسئلة والمساعدة

 .)’guardian‘( "يكون الطفل، بموجب أمر الوصاية، تحت رعاية "وصي

الوصي هو الشخص الذي يمنح الطفل منزالً آمناً يّتسم بالرعاية حتى يبلغ 

الثامنة عشر من العمر عىل األقل. الوصي هو من يتمتع بعالقة حالية 

وإيجابية مع الطفل أو الشاب. من الممكن أن يكون الوصي فرًدا من 

العائلة أو صديًقا للعائلة أو شخًصا كان يقدم الرعاية للطفل. 

يتخذ الوصي القرارات بشأن جميع الجوانب المتعلّقة برعاية الطفل بما 

في ذلك صحته ومدرسته. ويطلب منه ترتيب الزيارات 

ما بين الطفل ووالديه. سيحرص الوصي أيًضا عىل 

مشاركة الطفل في األنشطة والفعاليات المتعلّقة 

بثقافته ومجتمعه.

Arabic | Guardianship

هكذا تتّم الوصاية

يتناقش المسؤولون عن 

الحاالت حول أفضل 

الخيارات الدائمة بالنسبة 

للطفل. 

إذا كان هذا الخيار هو 

الوصاية ...

تأخذ المحكمة بعد ذلك 

جميع األدلة في االعتبار 

ثّم تقوم باتخاذ قرار.

إذا وافقت FACS عىل طلب الوصاية، 

ستعمل عندها عىل تقديم المستندات 

إىل محكمة األطفال في نيو ساوث ويلز 

 .)NSW Children‘s Court(

يقوم المسؤولون عن الحاالت بجمع 

األدلة التي تحتاجها المحكمة للنظر في 

طلب الوصاية. يجب أن يحصل كل من 

له عالقة بطلب الوصاية عىل المساعدة 

القانونية الخاصة به.

يتأكد المسؤولون 

عن الحاالت من 

إدراك الجميع 

لمعنى الوصاية. 

إذا كان ذلك هو الخيار األفضل، يتم تحديد 

الوصاية عىل أنها هدف الديمومة للطفل.

 سيقوم المسؤول عن الحالة 

 بالتحضير للتقييم، حيث سيقوم 

 بجمع المعلومات عن الطفل وأسرته 

 والشخص الذي يريد أن يصبح الوصي. 

 وسيعمل عىل مراجعة كافة المعلومات 

للتأكد من أّن الوصاية هي ما يناسب الطفل. 

يقوم شخص مؤهل:

 باالستماع آلراء الطفل 	 

واألشخاص المهمين للطفل.

 بالنظر فيما إذا كان الشخص 	 

الذي يريد أن يصبح الوصي هو 

شخص مناسب.

 بالنظر فيما إذا كانت الوصاية 	 

مناسبة للطفل.

البحث

تحقيق التقّدم تقديم الطلب أمر المحكمة 

التقييم أخذ القرار االستعداد 
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