الخدهات االجحواعية  /الوساعدات الحربوية
يسرنا جقدين يد العوى لك
إَُب َمطخ االرصبل األٔنى نألطفبل ٔاألحذاس ٔأٔنٍبء األيٕس فً يذٌُخ يبَٓبٌى إرا كبَذ ُْبن أسئهخ أٔ يخبٔف رزعهك ثزطٕس
األحذاس أٔ سهٕكٓىٌٔ .مذو فشٌك انعًم يٍ انًزخصصٍٍ نذٌُب االسزشبسح ٔانًسبعذح فً حبالد انطٕاسا أٔ األصيبد سٕاء
األسشٌخ أٔ االجزًبعٍخ أٔ انُفسٍخ.
إَُب َُصذ َٔسبعذ فً إٌجبد انحهٕل.
ٌُٔصح ثزحذٌذ يٕعذ حزى َزًكٍ يٍ رٕفٍش انٕلذ انكبفً نجحش انحبنخٌٔ .شجى انزٕجّ إنى َمطخ االرصبل انًٕجٕدح فً
انحً انزي رسكٍ فٍّ( .نشرة الخدهات االجحواعية)

جقدم الوساعدة على النحو الحالي:








َٕفش انًعهٕيبد َٔمذو انُصبئح نأليٓبد ٔاَثبء ٔأٔنٍبء األيٕس فً انًسبئم انخبصخ ثزشثٍخ أطفبنٓى (الوساعدة
الحربوية)
َسزُزج يع انًشبسكٍٍ شكم انذعى ٔانًسبعذح انضشٔسٌخ ٔاألَست نكم حبنخ.
َذعى األسش فً حبنخ اَفصبل انٕانذٌٍ أٔ انطالقَٔ ،حشص عهى أٌ ٌظم االرصبل ثٍٍ انطفم ٔٔانذٌّ لبئًبً.
َشافك انشجبة ٔانًشاْمٍٍ انزٌٍ اسركجٕا أفعبالً رسزٕجت انعمٕثخ رزطهت يثٕنٓى أيبو انًحكًخ( .هساعدة األحداخ
في القضايا الجنائية – بيث قانوى األحداخ)
َٕفش يكبَب ً آيُب ً نهمصش انزٌٍ نى ٌعذ ثئيكبَٓى انسكٍ فً ثٍٕرٓى.
َزخز إجشاءاد ٔلبئٍخ فً حبنخ رعشض انطفم/انحذس نإلًْبل أٔ انضشة أٔ انزعزٌت أٔ االسزغالل (حواية الطفل).
َسبْى فً رحسٍٍ انظشٔف فً انًٕالف انطبسئخ ٔاألصيبد أٔ فً إٌجبد سكٍ آخش (يؤلذ) نهطفم/انحذس.

نألطفبل ٔاألحذاس ٔاألثبء حك لبًََٕ فً جًٍع ْزِ انخذيبد.

ونراعي ها يلي:







نخضع للوائح كتمان السر ،أي أننا ال نعطً أي معلومة عنك لطرف آخر إال بعد موافقتك (باستثناء حاالت التهدٌد الشدٌد
لمصلحة الطفل).
ٌمكن لألطفال واألحداث التوجه إلٌنا حتى دون علم أبوٌهم.
نبحث إمكانٌات إٌجاد الحلول مع األطفال واألحداث وأولٌاء األمور ،ونراعً فً ذلك قدراتهم ونقاط القوة لدٌهم.
نشرك المعنٌٌن باألمر دائما ً فً فً خطط المساعدة والقرارات.
نعمل بشكل قانونً من أجل مصالح األطفال واألحداث ،وغاٌتنا األساسٌة حقهم فً الحصول على الدعم والتربٌة والحماٌة.
نربط خدماتنا والطرق التً نستخدمها فً الحً السكنً مع القطاعات ذات الصلة ،مثل الحضانات والمدارس والرعاٌة
الصحٌة ،ونعمل على التوسط للخدمات المتخصصة األخرى إذا لزم األمر.

