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 إخالء مسؤولیة ھام
. وھذا ترد المتطلبات المحددة المتعلقة بقضیتك في التشریعات والقوانین واألوامر اإلداریة

 ھو دلیل فقط.
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 ما ھدف ھذا الدلیل؟ —مقدمة 
 سیساعدك ھذا الدلیل في فھم حقوقك ومسؤولیاتك، وما یحدث في قضیة حمایة 

 الطفل (قضیة الحضانة الوقائیة).
سیساعد ھذا الدلیل أیًضا أفراد األسرة وغیرھم ممن لدیھم عالقة مھمة مع طفلك في فھمكیفیة 

 المشاركة في قضیة الحضانة الوقائیة.تمكنھم من الحضور أو 
 قد تكون قضیة الحضانة الوقائیة مزعجة ومربكة للغایة لكل من الوالدین واألطفال.

سیساعدك ھذا الدلیل على معرفة طبیعة اإلجراءات.  احرص على قراءة الدلیل بالكامل، 
 وستظھر إجابات أسئلتك على األرجح في جمیع أجزاء الدلیل.

جلسة استماع أو حدث یرد في ھذا الدلیل في كل قضیة حضانة وقائیة.  تعد قد ال تتم كل 
القوانین التي تطبق على قضایا الحضانة الوقائیة واحدة لكن كل قضیة تتضمن وقائع مختلفة.  

 قد تتم تسویة بعض القضایا سریعًا.  قد تستغرق قضایا أخرى شھوًرا إلتمامھا.
من قضیة الحضانة الوقائیة ھو الحفاظ على سالمة  یرجى أن تأخذ في اعتبارك أن الغرض

األطفال ومساعدة األسر على توفیر منزل آمن ألطفالھم.  ال یُقصد بالقضیة معاقبة الوالدین أو 
تفكیك األسر.  بالعكس، فإن الھدف منھا ھو بقاء األسر مترابطة وإعادة األطفال إلى والدیھم 

 في حالة أخذھم منھم لفترة من الوقت.
 

 تتمثل أھم األشیاء التي یمكنك القیام بھا لمساعدة نفسك وطفلك خالل القضیة بما یلي :
 البقاء على اتصال والعمل مع محامیك؛ •
 حضور كل جلسة استماع واجتماع في القضیة؛ و •
 الحصول على الخدمات والدعم الذي قد تحتاجھ لمساعة نفسك وأسرتك. •

 القضیة؟لماذا بدأ النظر في  —الجزء األول 
یبدأ النظر في قضیة الحضانة الوقائیة عادةً عندما تقدم إدارة الصحة والخدمات البشریة 

("اإلدارة") أوراق المحكمة في محكمة المقاطعة.  یمكن أن یحدث ذلك بعدما تحقق اإلدارة في 
  تقریر اإلساءة أو اإلھمال الخاص بطفلك.  في حالة كان الطفل یعیش معك، سیكون األخصائي
 االجتماعي بالفعل على تواصل معك أو یعمل مع أسرتك بشأن مسائل السالمة المتعلقة بطفلك.
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 قد تشمل األسباب التي تحقق فیھا اإلدارة ما یلي:
 تعّرض طفلك من إصابات خطیرة غیر مبررة؛ •
 ترك طفلك بمفرده أو في ترك في وضع خطیر؛ •
 لتعامل معھا؛ لدى طفلك مشاكل صحیة أو احتیاجات طبیة لم یتم ا •

 أو
 عدم تلبیة احتیاجات طفلك األساسیة األخرى. •

قد ینتج تحقیق اإلدارة في شكل تقریر یسمى "تقییم حمایة الطفل" 
("التقییم").  بعد إجراء ھذا التقییم، قد تضع اإلدارة خطة سالمة للحفاظ 

 على سالمة طفلك.  من المھم التعاون مع اإلدارة للوصول إلى خطة 
 سالمة معًا.

معھ أثناء  توافق معظم األسر على مقابلة األخصائي االجتماعي والتحدث
 التقییم.  في كثیر من األحیان، یذھب الوالدین الجتماع أو أكثر من 

 اجتماعات الفریق المعني باألسرة للعمل على مسائل السالمة.
إذا اخترت عدم التحدث إلى األخصائي االجتماعي أو إذا لم تتعاون في التحقیق أو لم تتبع خطة 

التقییم وفقًا لما یقتضیھ القانون.  إذا كانت اإلدارة  السالمة، فسیستمر األخصائي االجتماعي في
تعتقد أن ھناك طفلك تحت عرضة "خطر مباشر للتعرض لضرر جسیم"، أو في حالة كان 

طفلك في "ظروف من التعرض للخطر" (شروط قانونیة یمكن لمحامیك شرحھا لك)، فیجوز 
 مر بنزع الطفل من أن تطلب من المحكمة التدخل.  تمتلك المحكمة وحدھا سلطة األ

 حضانتك.
إذا اعتبرت اإلدارة أن طفلك عرضة بصورة مباشرة لضرر جسیم، فستقدم أوراق للمحكمة 

تسمى "طلب الحصول على أمر حمایة أولیة"، وفي حالة الحصول علیھ، یتیح لإلدارة سحب 
 طفلك من رعایتك على الفور.

ة األولیة" (التماس)، مع ذكر األسباب التي كما ستقدم اإلدارة وثیقة تسمى "التماس ألمر الحمای
 تجعلھا تظن أن طفلك عرضة للخطر.  یجوز لإلدارة تقدیم التماس ولیس طلبًا للحصول 

تطلب من المحكمة أن تكون مسؤولة عن حضانة طفلك على  العلى أمر الحمایة األولیة، عندما 
الفور.  في ھذا الموقف، قد یبقى طفلك في منزلك، أو في منزل قریب لھ كجزء من خطة 

السالمة.  على النحو الموضح في الصفحة التالیة، ستذھب إلى المحكمة عاجالً إذا أصدرت 
 المحكمة أمر حمایة أولیة.

  

یتم استخدام 
المصطلحات القانونیة 

 في ھذا 
الدلیل.  إذا لم تكن 
متأكًدا مما تعنیھ أي 

 مصطلحات، 
 فاسأل محامیك.
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 ؟(PPO)أمر الحمایة األولیة  ما ھو —الجزء الثاني  
إذا اعتقدت اإلدارة أن ھناك خطر ضرًر جسیم لطفلك، فیجوز أن تطلب من المحكمة إصدار 
 أمر بسحب الطفل من رعایتك على الفور.  تتمثل األوراق التي تقدمھا اإلدارة ھي االلتماس 

 ول على طلب أمر وطلب الحصول على أمر الحمایة األولیة.  عادةً ما تحكم المحكمة بالحص
 الحمایة األولیة على الفور.

یعتبر طلب أمر الحمایة األولیة من المحكمة حالة طارئة، لذا قد ال تحصل على نُسخ من أوراق 
المحكمة إال بعد أن تقرر المحكمة في إذا ما كانت ستمنح أمر الحمایة األولیة أم ال.  إذا وافقت 

 نت والوالد اآلخر على فرصة لحضور جلسة المحكمة على طلب اإلدارة، فسوف تحصل أ
(انظر الجزء الحادي عشر  ة بتخصیص محام لك وللوالد اآلخر.االستماع.  ستقوم المحكم

لمزید من المعلومات.)  في جلسة االستماع، ستحتاج اإلدارة إلى إثبات أن سالمة طفلك في 
 خطر مباشر.  سیكون لدیك الفرصة للطعن في قضیة اإلدارة.

امت المحكمة بمنح أمر الحمایة األولیة، سینص األمر على ما سیبقى طفلك مع قریب إذا ق
موافق علیھ حتى تقرر المحكمة أنھ بإمكانھ العودة بسالم إلى المنزل.  إذا لم یتاح قریب موافق 

 علیھ حتى یكون مقدم رعایة لطفلك، سیوضع في بیت رعایة.
ا ال یعني أن القضیة صدر فیھا قرار.  ستستمر إذا لم تصدر المحكمة أمر حمایة أولیة، فھذ

 یوًما (حوالي أربعة  120المحكمة في تحدید موعد جلسة استماع بشأن التماس اإلدارة خالل 
 أشھر) من تاریخ تقدیم االلتماس.

 

متى سأستطیع الذھاب إلى المحكمة إذا تم منح أمر الحمایة  —الجزء الثالث 
 األولیة؟

إذا منحت المحكمة أمر الحمایة األولیة، فسیكون لدیك الفرصة لجعل اإلدارة تثبت صحة 
  14إلى  7قضیتھا في جلسة االستماع أمام القاضي.  یُحدد موعد جلسة االستماع ھذه خالل 

یوًما (أو قبل ذلك إذا طلب محامیك ذلك وكان بمقدور المحكمة القیام بذلك).  سوف تتلقى 
 وقت المحدد.  ما لم تجد المحكمة أن ھناك سبب قوي لعدم القیام بذلك، الموعد قبل ال

سیعمل األخصائي االجتماعي التابع لإلدارة معك أیًضا من أجل ترتیب زیارات منتظمة مع 
 ) أیام من منح أمر الحمایة األولیة.7طفلك خالل سبعة ( 

A. أ. ھل سیتم إخباري بمكان إقامة طفلي؟ 
ما لم ینص التماس اإلدارة على أن اإلفصاح عن ھذه المعلومات قد   في معظم الحاالت، نعم.

ینتج عنھ ضرر خطیر لطفلك أو لمقدم الرعایة أو األخصائي االجتماعي التابع لإلدارة 
 ستتضمن 

 أوراق المحكمة التي تحصل علیھا فیما یتعلق بأمر الحمایة األولیة ما یلي:
 مكان إقامة طفلك؛ و •
 اعي التابع لإلدارة ورقم ھاتف العمل الخاص بھ.اسم األخصائي االجتم •



 قضایا حمایة الطفلدلیل األسر في 
z 
 

 
 5 السلطة القضائیة لوالیة ماین

 یرجى التواصل مع األخصائي االجتماعي التابع لإلدارة حول إعداد زیارة لطفلك.

B. ب. كیف یمكنني االستعداد لجلسة االستماع الخاصة بأمر الحمایة األولیة؟ 
ى قبل جلسة یتعین علیك الحصول على نُسخ من أمر الحمایة األولیة وأوراق المحكمة األخر

االستماع.  ستسرد األوراق اسم المحامي الذي عینتھ المحكمة لتمثیلك طوال القضیة ورقم 
 ھاتفھ، طالما كنت مؤھالً مالیًا.  في حالة عدم توافر اسم المحامي الذي عینتھ المحكمة 

لتمثیلك في أوراق المحكمة، تواصل مع مكتب كاتب في المحكمة المدرج في ورق العمل 
 ل على ھذه المعلومات.  كما یُعیّن للوالد اآلخر محامیھ الخاص.للحصو

 

من المھم قراءة أوراق المحكمة قبل جلسة االستماع.  من المھم أیًضا االتصال بمحامیك 
 على الفور.  تحدث عن قضیتك وما ستقولھ في المحكمة مع محامیك.

C. یة ج. ماذا یحدث في جلسة االستماع الخاصة بأمر الحمایة األول(PPO)؟ 
 في جلسة االستماع الخاصة بأمر الحمایة األولیة، سیكون أمامك خیارین ھما: أنك قد توافق 

 على أمر الحمایة األولیة لیظل ساریًا حتى المرحلة الثانیة من القضیة، أو أن تطلب من اإلدارة 
 ة، فإنك إثبات صحة قضیتھا في جلسة استماع.  في حالة موافقتك على أمر الحمایة األولی

تسمح لإلدارة االستمرار في الحضانة المؤقتة لطفلك.  في حالة عقد جلسة استماع، سیقوم 
مساعد النائب العام بإحالة قضیة اإلدارة للقاضي.  سیقدم محامیك قضیتك.  سیكون لدیك فرصة 

 لإلدالء بشھادتك.
األشخاص اآلخرون الذین قد یدلون بشھادتھم في جلسة االستماع الخاصة بأمر الحمایة األولیة 
الوالد اآلخر للطفل أو شخص عینتھ المحكمة لیكون "الوصي القضائي" لطفلك (انظر النقطة 
(د) من الجزء الرابع للحصول على معلومات عن الوصي القضائي)، واألقارب أو الوالدین 

 ین یعتنون بطفلك.  ال تكون قضایا الحضانة الوقائیة مفتوحة للجمھور وجمیع بالتبني الذ
 السجالت سریة.

بعد جلسة االستماع، ستقرر المحكمة ما إذا كان ینبغي أن یظل أمر الحمایة األولیة ساریًا وماذا 
 سیحدث بعد ذلك.

سرة لجمع شملك إذا كان طفلك في حضانة اإلدارة، فیجب على اإلدارة وضع خطة لم شمل األ
بطفلك، إال في حالة ظھور أسباب وجیھة لعدم القیام بذلك.  إذا وجدت المحكمة "عامالً مشدًدا" 

 في القضیة (مصطلح قانوني یمكن أن یشرحھ لك محامیك)، فقد تبلّغ المحكمة 
اإلدارة بأنھ لیس علیھا إعداد خطة لم الشمل.  یتضمن الجزء الخامس المزید من المعلومات 

 خطة لم الشمل. عن
من المھم أن تحضر جلسة االستماع الخاصة بأمر الحمایة األولیة وتشارك فیھا.  في حالة عدم 

 حضورك، قد تتعرض حقوق الوالدیة لدیك للخطر.
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 ما ھي األوراق المشمولة في قضیة حمایة الطفل؟ —الجزء الرابع 
لفعل في ھذا الدلیل.  إلیك المزید ذكرت بعض األوراق المقدمة في قضیة الحضانة الوقائیة با

 من المعلومات عن كل منھا:

A. االلتماس 
یضم االلتماس بیان أو سبب أو أكثر یجعل اإلدارة تطلب من المحكمة التدخل في شأن أسرتك.  

یجب أن تثبت اإلدارة البیانات الموجودة في االلتماس.  یتمثل الغرض من جلسة االستماع في 
 دلیل موثوق لدعم االلتماس. تحدید ما إذا كان ھناك

B. أمر تعیین محام لتمثیلك في القضیة 
في نفس وقت تقدیم االلتماس، تعین المحكمة محامیًا لكل والد أو وصي قانوني.  دّون اسم 

 محامیك ورقم ھاتفھ وتواصل معھ في أقرب وقت ممكن للتحضیر لجلسة االستماع الخاصة 
تواصل مع مكتب الكاتب في المحكمة التي سیتم االستماع بك.  إذا لم یتم تعیین محام، فیمكنك ال

 للقضیة فیھا للحصول على معلومات حول تعیین محام.

C. إقرار مالي لحمایة الطفل 
یجب على كل والد ووصي قانوني تم تعیین محامي لھ تقدیم إقرار معزز بقسم عن دخلھ 

 الطفل.ووضعھ المالي للمحكمة.  یسمى ھذا النموذج إقرار مالي لحمایة 
قد یُطلب منك مقابلة مراقب مالي في قاعة المحكمة في التاریخ والوقت المشار إلیھما في 

أوراق المحكمة.  ستحتاج لملء المعلومات عن دخلك ووضعك المالي.  بعد إكمال النموذج، 
ستقرر المحكمة ما إذا كانت ستواصل الدفع لبعض تكالیف المحامي الُمعین أو كلھا على نفقة 

الیة أم ال.  قد یفقد الوالدان أو األوصیاء القانونیون المحامي الُمعین من المحكمة إذا لم الو
 یقدموا اإلقرار المالي لحمایة الطفل.

D. ) أمر تعیین وصي قضائيGAL( 
سیكون لطفلك شخص ُمعین من المحكمة لیرعى مصالحھ.  یُسمى ھذا الشخص وصي قضائي. 

 كنھ طرف محاید سیتعرف على طفلك وأسرتھ.ال یعمل ھذا الشخص لدى اإلدارة، ل
تتمثل وظیفة الوصي القضائي في جمع المعلومات ذات الصلة عن أسرتك.  یقوم الوصي 

القضائي بذلك من خالل مراجعة السجالت والتقاریر والتحدث إلى طفلك والتحدث إلیك وإلى 
ا للمحكمة یشمل اآلخرین ممن اعتنوا بطفلك أو عالجوه.  سیكتب الوصي القضائي تقریرً 

توصیات عما یعتبره یصب في مصلحة طفلك.  كما یتوجب على الوصي القضائي إخبار 
 المحكمة عن رغبات طفلك.

إذا لم تستطیع فھم أي جزء من االلتماس أو أوراق المحكمة األخرى، فاسأل محامیك.  راجع 
ات عن كیف یمكن الجزء الحادي عشر، "العمل مع المحامي الخاص بك"، لمزید من المعلوم

 لمحامیك مساعدتك في قضیة حمایة الطفل.
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 ما ھو اجتماع إدارة القضیة ومتى یُعقَد؟ —الجزء الخامس 
) ھو لقاء مع القاضي لمناقشة ما حدث وما سیحدث في القضیة.  CMCاجتماع إدارة القضیة (

إذا لم تطلب اإلدارة الحصول على أمر الحمایة األولیة، فسیكون ذلك أول موعد لك في 
 المحكمة. 

 ستحضر أنت والوالد اآلخر أو الوصي القانوني والمحامیان اللذان یمثالن كل منكما والوصي  
م الذي یمثل اإلدارة أجمعین.  خالل اجتماع إدارة القضیة، تتبین القضائي ومساعد المدعي العا

المحكمة من المحامین مقدار الوقت الالزم للمرحلة القادمة من القضیة 
وعدد الشھود الذین سیتم  –جلسة االستماع الخاصة بالتعرض للخطر  –

استدعائھم للشھادة.  ال یعد اجتماع إدارة القضیة جلسة استماع.  ال یتم 
 تقدیم أي أدلة أو شھادة فیھ.

یُعقَد اجتماع إدارة القضیة خالل أسابیع قلیلة بعد بدء النظر في القضیة. 
 دّون تاریخ اجتماع إدارة القضیة ووقتھ ومكانھ.

عند موعد اجتماع إدارة القضیة أو في وقت قریب منھ، یجب أن تُقَّدم 
 ارة القیام بھ وما اإلدارة خطة لم الشمل.  تحدد الخطة ما یجب على اإلد

یجب علیك القیام بھ. وتوضع كل خطة خصیًصا لكل من الوالدین.  تعتبر الخطة جزًءا مھًما 
للغایة من القضیة ألن مشاركتك یمكن أن تساعدك في المضي قُدًما نحو لم الشمل مع طفلك.  

 احرص على مراجعتھا مع محامیك وأنك تفھمھا جیًدا.

االستماع الخاصة بالتعرض للخطر ومتى  ما ھي جلسة —الجزء السادس 
 تُعقَد؟

یوًما (حوالي أربعة  120تُعقَد جلسة االستماع الخاصة بالتعرض للخطر عادة في غضون 
أشھر) من تاریخ تقدیم االلتماس، إال إذا كانت ھناك أسباب وجیھة لتأجیلھا.  یجب أن تتخذ 

 یوًما. 120في غضون المحكمة قراًرا بشأن إصدار أمر مرتبط بالتعرض للخطر 
یتمثل الغرض من جلسة االستماع الخاصة بالتعرض للخطر في تقدیم األدلة إلى المحكمة بحیث 
تقرر المحكمة ما إذا كان طفلك في "ظروف التعرض للخطر" فیما یتعلق بصحتھ أو رفاھیتھ.  

الضرر یتضمن "التعرض للخطر"، من بین أشیاء أخرى، الضرر الجسیم أو التھدید بإلحاق 
الجسیم بطفلك.  اطلب من محامیك توضیح ھذا المصطلح بشكل كامل إذا لم تكن متأكًدا مما قد 

 یعنیھ في حالتك.
إذا لم تطلب اإلدارة الحصول على أمر الحمایة األولیة (انظر الجزء الثاني)، فستكون جلسة 

عندما یدلي  االستماع الخاصة بالتعرض للخطر ھي أول جلسة استماع للمحكمة في القضیة
 الشھود بشھاداتھم.

 قبل بدء جلسة االستماع الخاصة بالتعرض للخطر، یتم تقدیم مسودة أمر التعرض للخطر 
عادة لك وللمحامي بغرض مراجعتھا.  سیحدد األمر األسباب الخاصة بواقعیة التعرض 

 للخطر. 
 عقد جلسة استماع.  إذا كنت توافق على مسودة الطلب، فیمكنك الدخول في أمر باالتفاق دون 

یُعقَد اجتماع إدارة 
القضیة بعد أسابیع 
قلیلة بعد بدء النظر 

 في القضیة.
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سیطرح القاضي علیك أسئلة حول األمر للتأكد من أنك تفھمھ وتتفق معھ.  إذا كنت ال توافق  
 على مسودة األمر أو ال یمكنك التوصل إلى اتفاق، فستعقد المحكمة جلسة استماع.

وتقدمھا  إذا كنت ترغب في عقد جلسة استماع، فستستمع المحكمة إلى األدلة التي تقدمھا اإلدارة
 أنت والوالد اآلخر أو الوصي القانوني والوصي القضائي. 

 
بعد سماع األدلة تقرر المحكمة ما إذا كان ھناك تعرض للخطر أم ال.  إذا قررت المحكمة عدم 

وجود خطر، تنتھي القضیة وسیعاد الطفل إلى رعایتك (أو یبقى في رعایتك، إذا لم یتم أخذ 
 خطة سالمة).الطفل بأمر حمایة أولیة أو 

إذا اكتشفت المحكمة وجود خطر، فستصدر المحكمة األمر.  كما ذكرنا سابقًا، سیطلب األمر 
من اإلدارة العمل من أجل لم الشمل بینك وبین طفلك، ما لم تجد المحكمة عامالً مشدًدا في 

 قضیتك.  ستبدأ العمل مع األخصائي االجتماعي الجدید التابع لإلدارة للم الشمل.
 

 إذا اكتشفت المحكمة وجود خطر، فستصدر المحكمة أمر مرتبط بالتعرض للخطر. 
 سینص األمر على ما یلي: 

 سواء كنت أنت أو اإلدارة أو أي شخص آخر سیكون لدیھ حضانة على طفلك؛ •
 أین سیعیش طفلك؛ •
 ما إذا كانت التقییمات و/ أو الخدمات مطلوبة لك وألفراد األسرة اآلخرین؛ و •
 كان یجب علیك أن تمنع بعض األشخاص االتصال بطفلك.ما إذا  •

وقد تقوم المحكمة أیًضا بإدخال الحقائق حول ما إذا كان بإمكانك دفع نفقة الطفل وإذا كان األمر 
 كذلك، ما مقدار المبلغ الذي یجب علیك دفعھ.

ك حول ما إذا كنت ال توافق على قرار المحكمة بوجود الخطر، فینبغي علیك التحدث مع محامی
 إذا كان یجب علیك الطعن في القرار.  ("الطعن" ھو طلب مكتوب لمحكمة أخرى لمراجعة 
 وتغییر أو نقض قرار المحكمة القضائیة.  في قضیة الحضانة الوقائیة، فإن محكمة المقاطعة 

 ھي المحكمة القضائیة.  سیتم تقدیم الطعن إلى المحكمة العلیا).
الستماع الخاصة بالتعرض للخطر والمشاركة فیھا.  إذا لم من المھم جدا حضورك جلسة ا

 تحضر، ستعرض حقوقك الوالدیة للخطر.
إذا أدرجت المحكمة أمر التعرض للخطر، فاستعرض األمر مع محامیك على الفور.  إذا تطلب 

ما تحتاج إلى االمتثال لھ األمر منك تلقي خدمات أو دعم، فاحرص على فھم ما طبیعتھا و
استفد بالكامل من الدعم والخدمات المقدمة.  اتبع الخطة، وابَق على اتصال مع   بالضبط.

 األخصائي االجتماعي والمحامي.
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 لماذا تُعقَد جلسة المراجعة القضائیة؟ —الجزء السابع 
إذا أصدرت محكمة أمًرا مرتبط بالتعرض للخطر، فینبغي مراجعة القضیة مرة واحدة على 

ر.  قد تطلب أنت أو الوالد اآلخر لطفلك أو مساعد المدعي العام أو ) أشھ6األقل كل ستة (
الوصي القضائي للطفل من المحكمة مراجعة القضیة في وقت أقرب.  تسمى جلسة المراجعة 

 ھذه بالمراجعة القضائیة.
في جلسة االستماع ھذه، تستعرض المحكمة ما حدث في القضیة منذ تاریخ آخر جلسة محكمة 

غي أن یحدث بعد ذلك.  یكون الھدف في ھذه المرحلة رفاھیة وسالمة طفلك على وتقرر ما ینب
 المدى الطویل.  ستطلب المحكمة ما یلي:

ھل قمت بإجراء تغییرات إیجابیة أو عالجت المسائل التي ُطِلَب منك معالجتھا في  •
 أمر التعرض للخطر؟

 ھل قمت بتقلیل أو إنھاء المسائل التي أدت إلى الطلب؟ •
استناًدا إلى المعلومات المقدمة، یجوز للمحكمة إجراء تغییرات فیما یتعین علیك أو على اإلدارة 

القیام بھ. قد تقرر المحكمة رفض القضیة (إنھائھا) وإعادة طفلك إلى حضانتك؛ أو ینبغي 
لم االستمرار في جھود لم الشمل؛ أو أنھ ینبغي لإلدارة وقف جھود لم الشمل.  قرار إنھاء جھود 
الشمل لیس باألمر السھل، وعادة ما یتم اتخاذه بعد فشل الجھود المتكررة للم الشمل في فترة 

 زمنیة كافیة.
 من المحتمل أن یكون ھناك أكثر من مراجعة قضائیة، بناًء على وقائع قضیتك.

 ما ھي جلسة التخطیط الدائم ومتى تُعقَد؟ —الجزء الثامن 
شھًرا من تاریخ دخول  12إلیجاد خطة دائمة في غضون تعقد المحكمة عادة جلسة استماع 

طفلك الرعایة األسریة البدیلة.  في جلسة اإلستماع إلیجاد خطة دائمة، ینصب تركیز المحكمة 
 على ما یمثل مصلحة الطفل على المدى الطویل، بما في ذلك إذا كان ینبغي لطفلك أن:

 یُعَاد إلیك؛ •
 یعتني بھ وصي دائم؛ •
 مناسب ومستعد؛یوضع لدى قریب  •
 یوضع للتبني؛ أو •
 یوضع في ترتیبات معیشیة دائمة مخطط لھا. •

 یمكن عقد جلسة اإلستماع إلیجاد خطة دائمة في نفس الوقت الذي یتم فیھ إجراء مراجعة 
 قضائیة (انظر الجزء السابع).

 ما ھو إنھاء الحقوق الوالدیة؟ —الجزء التاسع 
ال ترغب في حل مشكلة إساءة معاملة طفلك أو إھمالھ، إذا اعتقدت اإلدارة أنك غیر قادر أو 

فیجوز لھا تقدیم التماس بإنھاء الحقوق الوالدیة الخاصة بك.  یمكنك أیًضا أن توافق طواعیة 
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على إنھاء الحقوق الوالدیة إذا كنت تعتقد أن ذلك یخدم مصلحة طفلك.  قبل اتخاذ القرار، ینبغي 
 مع محامیك. لك مناقشة الخیارات المتاحة أمامك

إذا لم تكن قد وافقت على إنھاء الحقوق الوالدیة، فإن المحكمة ستأمر فقط بأن یتم ذلك إذا 
وجدت دلیالً قویًا (دلیالً "واضًحا وُمقنِعًا") بعد جلسة استماع تفید بوجود عامل أو أكثر من 

 العوامل األربعة التالیة :
خطر، ومن غیر المرجح أن أنت ال ترغب أو غیر قادر على حمایة طفلك من ال •

تتغیر ھذه الظروف في غضون فترة محسوبة بشكل معقول لتلبیة احتیاجات طفلك؛ 
 أو

كنت ال ترغب أو غیر قادر على تحمل مسؤولیات طفلك خالل فترة زمنیة محسوبة  •
 بشكل معقول لتلبیة احتیاجات الطفل؛ أو

 تم التخلي عن طفلك؛ أو •
  وتأھیل نفسك ولم الشمل مع طفلك؛ لم تبذل جھًدا بنیة حسنة إلعادة  •

 
 أن إنھاء الحقوق الوالدیة یصب في مصلحة طفلك.

العوامل األربعة المذكورة أعاله ھي المتطلبات القانونیة.  سیتمكن محامیك من شرح كیفیة 
 تطبیق المحكمة للمتطلبات في قضیتك المحددة.

 كما ھي الحال في قضیة الحضانة الوقائیة، یحق لك المشاركة واإلدالء بالشھادة وتقدیم األدلة. 
یمكن لمحامیك أن یستدعي الشھود لدعم قضیتك، ویمكنھ سؤال أو استجواب شھود اإلدارة  

والوصي القضائي للطفل.  سیكون الوصي القضائي أیًضا في جلسة االستماع وسیُقَّدم تقریًرا 
 یاتھ المتعلقة بطفلك.بتوص

عند اتخاذ قرار بشأن إنھاء الحقوق الوالدیة، تنظر المحكمة في سن طفلك وارتباطھ باألشخاص 
 اآلخرین واحتیاجاتھ الجسدیة أو العاطفیة وما یصب في مصلحة طفلك.

إذا أمرت المحكمة بإنھاء الحقوق الوالدیة وكنت ال توافق على ذلك، فیمكنك التشاور مع 
 حول ما إذا كان علیك الطعن في القرار.محامیك 

 الطعون —الجزء العاشر 
كما ذكرنا سابقًا، الطعن ھو طلب من محكمة مختلفة مراجعة وتغییر قرار المحكمة القضائیة أو 
نقضھ.  في قضایا الحضانة الوقائیة، ال یمكن الطعن إال على األوامر الخاصة بالتعرض للخطر 

ة وأوامر العالج الطبي (إذا أمرت المحكمة بتوفیر عالج طبي وإنھاء أوامر الحقوق األبوی
 لطفلك) الصادرة عن محكمة المقاطعة.  یتم الطعن على طعون حمایة الطفل مباشرة إلى 

 المحكمة العلیا لوالیة ماین.
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 العمل مع محامیك —الجزء الحادي عشر 
ى نفقة الوالیة إذا كان الوالد أو یحق لكل والد أو وصي قانوني أن یتم تمثیلھ من قبل محامیھ عل

الوصي القانوني غیر قادر على دفع أتعاب محام.  حتى إذا كنت متزوًجا من والد الطفل اآلخر 
 أو تعیشان معًا، فسیتم تعیین محام لكل منكما.

تأكد من أن محامیك یعرف كیفیة الوصول إلیك من خالل إطالعھ على أحدث عنوان ورقم 
لمحامیك أن یمثلك بشكل فعّال إذا لم تكن على اتصال بھ.  عندما یتصل  ھاتف لك.   ال یمكن

 بك محامیك أو یكتب إلیك رسالة، قم بالرد على الفور.
 

 سیقوم محامیك بما یلي:
االجتماع بك قبل أي جلسات استماع ومؤتمرات في القضیة والتحدث نیابة عنك  •

 وعن مصالحك في المحكمة؛
صطلحات القانونیة والمتطلبات في أمر التعرض مساعدتك في فھم حقوقك والم •

 للخطر وخطة لم الشمل وغیرھا من الوثائق في القضیة؛
 شرح ما یمكن توقعھ في جلسات االستماع والمؤتمرات؛ •
 تقدیم األدلة والمرافعة نیابة عنك في جلسات االستماع. •

 لإلدارةالعمل مع األخصائي االجتماعي التابع  —الجزء الثاني عشر 
سیكون لدیك فرصة للعمل مع أخصائي أو أكثر من أخصائّي اإلدارة في المراحل المختلفة أثناء 

قضیة الحضانة الوقائیة.  استخدم ھذه االجتماعات كفرص للتعبیر عن المخاوف ومشاركة 
 أفكارك وطرح أسئلة واالتصال بالخدمات والدعم الذي قد تحتاجھ لمساعدتك في توفیر منزل 

 لطفلك. آمن
 تستخدم اإلدارة مبادئ توجیھیة مكتوبة عندما تعمل مع األسر في أي قضیة حضانة وقائیة. 

قد تجد من المفید قراءة ھذه المبادئ التوجیھیة أو مراجعتھا مع محامیك إذا كانت لدیك أسئلة  
تتعلق بھا.  یمكن الحصول على المبادئ التوجیھیة، التي تسمى نموذج ممارسات خدمات 

 عایة الطفل، عبر اإلنترنت على الرابط: ر
www.maine.gov/dhhs/ocfs/cw/practicemodel.shtml. 

إذا لم یكن بإمكانك الوصول إلى جھاز كمبیوتر، اطلب من األخصائي االجتماعي الحصول 
على نسخة مطبوعة من المبادئ التوجیھیة.  قد یتمكن أیًضا من إعطائك مواد أخرى مفیدة، بما 

 في 
كتیب اإلدارة الخاص بالوالدین واألوصیاء القانونیین في قضایا حمایة الطفل.  یوجد ھذا  ذلك

 .www.maine.gov/dhhs/ocfs/cw/handbook.htmlالكتیب على اإلنترنت على الرابط: 
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 برنامج أمین المظالم المعني بشكاوى رعایة الطفل —الجزء الثالث عشر 
الطفل بوالیة ماین ھو مكتب متخصص في مساعدة  أمین المظالم المعني بشكاوى رعایة

 األشخاص على التعامل مع المخاوف المتعلقة بخدمات رعایة الطفل التي تقدمھا اإلدارة. 
ال یتحیز أمین المظالم ألي طرف وھو مستقل عن اإلدارة.  إذا كنت تواجھ أنت أو أي شخص  

في قضیة حمایة الطفل، فیمكنك  تعرفھ مشكلة في كیفیة تصرف اإلدارة أو أخصائي الحالة
االتصال بمكتب أمین المظالم للحصول على مساعدة.  على سبیل المثال، إذا كنت تشعر أن 
اإلدارة تتدخل بشكل غیر عادل في حقوقك كأحد الوالدین، فقد یتمكن مكتب أمین المظالم من 

 تقدیم المساعدة.
عین في الوالیة أمین المظالم بالشكاوى غالبًا ما یبلغ األقارب أو مقدمي الخدمات أو المشر

والمشاكل.   ویمكن ألي شخص تقدیم شكوى أو التعبیر عن مخاوفھ. اتصل بأمین المظالم على 
، أو أبعث برسالة إلكترونیة على العنوان: 207-213-4773أو  1-866-621-0758الرقم 

ombudsman@cwombudsman.org. 
یمكنك معرفة المزید حول ما یفعلھ أمین المظالم من خالل زیارة الموقع اإللكتروني على 

 .cwombudsman.orgالرابط: 
 

 ي حقوق األجداد واآلخرین في الحضور والمشاركة ف —الجزء الرابع عشر 
 القضیة

ینص قانون والیة ماین على أن یتم إیداع الطفل الذي تم إبعاده عن منزلھ لدى قریب بالغ 
 موافق علیھ عند اإلمكان.  ویسمى ھذا أحیانًا "إیداع القرابة" أو اإلیداع لدى أحد األقارب.

لطفلك لدى أحد ستحاول اإلدارة دائًما معرفة ما إذا كان من الممكن توفیر اإلیداع المؤقت 
األجداد أو أفراد األسرة اآلخرین قبل أن تطلب من المحكمة التدخل.  قبل إیداع طفلك لدى أحد 
األقارب، ینبغي أن تتأكد اإلدارة أن الطفل سیكون في بیئة آمنة من خالل إجراء تقییم وفحص 

ن تُقَّدم اإلدارة طلبًا الخلفیة.  في بعض األحیان، ال یكون اإلیداع لدى أحد األقارب ممكنًا قبل أ
 بالحصول على أمر حمایة أولویة.

إذا كان أحد األجداد أو األقارب اآلخرین یقدم الرعایة، فسیتلقى/ یتلقون إخطاًرا بجلسات 
االستماع في القضیة وسیكون لھم الحق في الحضور.  إذا لم یكن أحد األجداد أو األقارب 

تلقائیًا بجلسات االستماع وغیرھا من اإلجراءات في اآلخرین یقدم الرعایة، فلن یتم إخطاره 
 القضیة.  یجب أن یطلب إذن من المحكمة لحضور جلسة االستماع أو المشاركة في القضیة. 

یمكن تقدیم طلب بالحضور أو المشاركة إلى المحكمة عن طریق االتصال بمكتب الكاتب في  
 ینبغي أن تكون ھذه الطلبات مكتوبة.  المحكمة حیث یتم االستماع لقضیة الحضانة الوقائیة.
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 اعتماًدا على عالقة الشخص بالطفل، یجوز للمحكمة تعیین شخص على النحو التالي:
 "الشخص المھتم"، یراد بھ الشخص الذي قد یحضر ویتابع إجراءات المحكمة فقط؛ •
"المشارك"، ویراد بھ الشخص الذي قد یحضر ویتابع ویدلي الشھادة فقط خالل  •

 ءات المحكمة، ولكن ال یجوز لھ تقدیم أو استجواب الشھود؛ أوإجرا
"المتدخل"، ویراد بھ الشخص الذي یمتلك نفس الحقوق في قضیة كطرف (أحد  •

 الوالدین)، ما لم تالحظ المحكمة خالف ذلك.
من أجل حضور أو المشاركة في قضیة حضانة وقائیة بأي صفة، یجب على الشخص أن یثبت 

بالطفل ویھتم برفاھیة الطفل.  یجب أن تقرر المحكمة أن المشاركة تصب  أن لھ عالقة مھمة
في مصلحة طفلك.  یخضع أي شخص تسمح لھ المحكمة بالحضور أو المشاركة في قضیة 
 حضانة وقائیة لنفس شروط السریة واإلفصاح الخاصة بقوانین حمایة الطفل كما ھو الحال 

 مع المشاركین اآلخرین.

ملخص الحقوق والمسؤولیات في قضیة حضانة  — الجزء الخامس عشر
 وقائیة

 حقوقك
بصفتك أحد الوالدین أو وصي قانوني، فأنت تمتلك العدید من الحقوق في قضیة حضانة 

 وقائیة، بما في ذلك الحق فیما یلي:
أن یتم تمثیلك من قبل محاٍم على نفقة الوالیة إذا لم تكن قادًرا على دفع أتعاب  •

 المحامي؛
 ى نسًخا من جمیع األوراق والمعلومات المقدمة في القضیة؛أن تتلق •
 أن یتم إخطارك بجمیع جلسات المحكمة وأحداث المحكمة األخرى؛ •
 رفض أو قبول البیانات المقدمة في االلتماس؛ •
 عرض جانبك من القضیة في المحكمة والطعن في قضیة اإلدارة؛ و •
المحكمة أن الزیارات لیست في  زیارة طفلك عندما تكون القضیة مفتوحة، ما لم تجد •

 مصلحة الطفل.
ما لم تصدر المحكمة "أمر بوقف لم الشمل"، فیحق لك أیًضا أن تمتلك خطة لم شمل واضحة 

 ومكتوبة تدرج الخدمات والدعم للمساعدة في حل المشكلة التي أدت إلى تقدیم االلتماس.

 حقوق طفلك
 یتمتع طفلك بالحق فیما یلي:

 باألمان ویشرف علیھ مقدمو الرعایة المناسبون؛أن ینعم  •
 أن یحصل على ما یكفي من الطعام والملبس والمأوى؛ •
 أن یكون محمیاً من اإلساءة البدنیة والجنسیة والعاطفیة واإلھمال؛ •
 أن یتلقى العالج للحاالت الطبیة والعاطفیة. •
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 ال توجد حالتان متطابقتان.
راحل المختلفة لقضیة الحضانة الوقائیة.  ومع ذلك، یصف ھذا الدلیل ما قد یحدث في الم

یرجى التذكر أنھ ال توجد حالتان متطابقتان.  یستند كل قرار تتخذه المحكمة على الحقائق 
 واألدلة المحددة المعروضة علیھا.  یمكن أن تؤثر اإلجراءات التي تتخذھا رًدا على 

 قضیة والنتیجة النھائیة للقضیة.وقائع قضیتك بشكل كبیر في قرارات المحكمة طوال ال
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 معلومات عامة —الملحق 

 التسھیالت الخاصة باإلعاقة
تبذل السلطة القضائیة لوالیة ماین كل جھد معقول لتوفیر التسھیالت واألشخاص 
المساعدین والخدمات لألشخاص من ذوي اإلعاقة بدون مقابل حتى یتمكنوا من 
الوصول إلى المحكمة وخدماتھا. إلى محامیك بشأن الترتیب للتكییفات؛ واتصل 

، أو رقم ھاتف 207-822-718بمنسق الوصول إلى المحكمة على رقم الھاتف 
 الُصم: 

 Maine Relay 711 أو ،accessibility@courts.maine.gov   مع الطلبات؛ أو االتصال
بمكتب الكاتب في المحكمة التي یتم فیھا االستماع لقضیتك. یمكن العثور على رابط لنموذج 

طلب التسھیالت لذوي اإلعاقة على موقع السلطة القضائیة على الرابط: 
www.courts.maine.gov/maine_courts/admin/ada/accommodation-request.pdf 

 الحصول على خدمات اللغة
تَُوفّر السلطة القضائیة لوالیة ماین مترجمین فوریین لألشخاص من ذوي اإلتقان 
المحدود للغة اإلنجلیزیة أو الصم أو ضعاف السمع بدون أي تكلفة حتى یتمكنوا 

والحصول على خدماتھا. ینبغي للسلطة القضائیة من الوصول إلى المحكمة 
أیًضا توفیر مترجم لغة اإلشارة األمریكیة لمتابعي المحكمة من الصم أو ضعاف 

السمع عند الطلب. یرجى التحدث إلى محامیك بشأن الترتیب للحصول على 
، أو 207-822-0703خدمات مترجم؛ واتصل بمنسق الوصول إلى المحكمة على رقم الھاتف 

مع الطلبات؛   interpret-ers@courts.maine.gov، أو Maine Relay 711قم ھاتف الُصم: ر
أو االتصال بمكتب الكاتب في المحكمة التي یتم فیھا االستماع لقضیتك. یمكن الحصول على 

المزید من المعلومات حول مساعدة المترجم على موقع السلطة القضائیة على الرابط: 
www.courts.maine.gov/maine_courts/admin/interpreters 

 لألغراض اإلعالمیة فقط
یھدف ھذا الدلیل إلى مساعدة الوالدین واألوصیاء القانونیین وأفراد العائلة المتأثرین بقضیة 

حمایة الطفل على فھم أفضل لما یحدث في القضیة.  لجعل الدلیل أكثر قابلیة للقراءة، تم 
 ن المعنیة.تلخیص إجراءات المحكمة والقوانی

ال تعتمد على المعلومات الواردة في ھذا الدلیل كوصف كامل لجمیع القوانین التي قد توضع في 
 االعتبار في قضیة حضانة وقائیة.  إذا كانت لدیك أسئلة حول القانون أو إجراءات المحكمة، 

 فاسأل محامیك.
 



 
 
 
 

 

 موارد مختارة
یمكن العثور على نسخة من ھذا الدلیل وغیره من المعلومات المتعلقة بالسلطة القضائیة على 

. معلومات بشأن قضایا حمایة متاحة أیضاً www.courts.maine.govموقع السلطة القضائیة: 
. یمكن العثور على www.courts.maine.gov/family/child_protect.htmlعلى الرابط: 

وصي القضائي على الرابط: معلومات بشأن ال
www.courts.maine.gov/maine_courts/family/gal. 

قد تُقَّدم المنظمات أدناه معلومات أو مساعدة إلى الوالدین واألوصیاء القانونیین واألشخاص 
 اآلخرین المھتمین في قضایا الحضانة الوقائیة.  قد یكون أخصائي الحالة في قضیة الحضانة 

 على تقدیم موارد ومعلومات إضافیة. الوقائیة قادًرا
 

 باین تري للمساعدة القانونیة
ptla.org 

منظمة غیر ربحیة على مستوى الوالیة تقدم مساعدة قانونیة مدنیة مجانیة لذوي الدخول 
المحدودة في والیة ماین في مجموعة متنوعة من المشكالت وأنواع القضایا.  یمكن االضطالع 

ي اإللكتروني بشأن قضایا حمایة الطفل في في والیة ماین على على دلیل قانون باین تر
 .ptla.org/maine-child-protection-proceedings#talk_to_DHHSالرابط: 

 

 برنامج أمین المظالم المعني بشكاوى رعایة الطفل
cwombudsman.org 

امل إدارة مكتب مستقل محاید یساعد األشخاص الذین لدیھم مخاوف أو شكاوى حول كیفیة تع
الصحة والخدمات اإلنسانیة من قضیة حمایة الطفل أو خدمات رعایة الطفل. یمكن ألي شخص 

-0758أو  207-13-4773لدیھ قلق أو شكوى االتصال على أمین المظالم على رقم الھاتف 
. یمكنك أیًضا إرسال رسالة إلكترونیة إلى المكتب على الرابط: 621-866-1

ombudsman@cwombudsman.org. 
 

 إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة، مكتب دائرة خدمات األسرة والطفل
www.state.me.us/dhhs/ocfs/cw 

كتیب لألھل:  دلیل خدمات حمایة الطفل: 
www.maine.gov/dhhs/ocfs/cw/handbook.html 

 سیاسة خدمات األسرة والطفل:
www.maine.gov/dhhs/ocfs/cw/policy 
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 بدعم من منحة من اإلدارة المعنیة ببرنامج تطویر محكمة األسرة والطفل التابعة لوزارة الصحة 
 والخدمات اإلنسانیة األمریكیة
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