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مساعدة األطفال: معلومات ألولياء األمور 
 

جمعية مساعدة األطفال children’s aid society or CAS لديها مهمة قانونية للتأكد من حامية األطفال 
تحت سن الـ 16 من األذى. وقد تبقى الجمعية معنية بالطفل الذي  تحميه حتى يصل عمر هذا الطفل إىل 18 

عاما. فلقد منحتهم الحكومة هذا العمل. 

متى تقوم جمعية مساعدة األطفال CAS بالتفتيش عىل أرسة ما؟ 

تقع عىل أولياء األمور املسؤولية القانونية لضامن سالمة أطفالهم. وقد تقوم إحدى جمعيات مساعدة األطفال CAS بالتفتيش عىل عائلة ما 

إذا اعتقدت: 

أن أولياء األمور يستخدمون العنف ضد بعضهم البعض. 	 

أن أولياء األمور يقومون بأشياء من شأنها أن تؤذي أطفالهم. أو 	 

أن أحد أولياء األمور ال مينع/متنع زوجته/جها أو آخرين مبا يف ذلك أفراد العائلة اآلخرين من القيام بأشياء من شأنها أن تؤذي أطفالهم. 	 

وفيام ييل قليل من األمثلة عىل الترصفات التي قد تؤدي بإحدى جمعيات مساعدة األطفال CAS للتفتيش عىل إحدى العائالت:

 

إهانة األطفال أو الرصاخ عليهم . 	 

رضب األطفال أو ربطهم. 	 

معاقبة األطفال برفض إعطائهم طعام. 	 

ملس األطفال بطريقة جنسية. أو 	 

ترك األطفال مبفردهم دون وجود شخص بالغ  مبا فيه الكفايةوقادر عىل االعتناء بهم. 	 

كيف تعلم جمعية مساعدة األطفال CAS أن هناك طفل ما قد ال 
يكون يف أمان؟ 

إذا كانت لدى أحد األشخاص أسباب وجيهة تجعله يعتقد بأن أحد األطفال قد تعرض لألذى أو قد يتعرض لألذى يتعني عليه إبالغ إحدى 

جمعية مساعدة األطفال CAS. وتقع املسؤولية القانونية لإلبالغ عن مثل هذه املواقف حتى عىل األقارب واألصدقاء والجريان. 

العثور عىل وظيفة. 
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ويتعني عىل األشخاص الذين يعملون مع األطفال اإلبالغ عن مثل هذه املواقف إلحدى جمعيات مساعدة األطفال CAS، وإال ميكن أن توجه 

لهم الرشطة تهمة جنائية. ومن األمثلة عىل ذلك املعلمون واألطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملون يف الحضانات اليومية ومستشارو األرسة 

واألخصائيون االجتامعيون ورجال الدين. 

CAS وال يتعني عىل محاميك اإلبالغ عنك لدى إحدى جمعيات مساعدة األطفال

ماذا لو اتصل يب أحد أخصائيي جمعية مساعدة األطفال CAS؟ 

حاول أن تبقى هادئا قدر اإلمكان عندما تتحدث مع أحد أخصائيي جمعية مساعدة األطفال CAS، ويجب أن تحاول التحدث مع أحد 

املحامني قبل أن تقول الكثري. وإذا مل يكن مبقدورك توكيل محامي، ميكن لهيئة املساعدة القانونية بأونتاريو Legal Aid Ontario أن تقوم 

بدفع أتعاب محامي. 

ويف معظم الحاالت يتعني عىل جمعية مساعدة األطفال CAS الحصول عىل إذن منك لدخول منزلك. وعادة ما يكون من األفضل السامح 

لهم بذلك وإال قد يزداد املوقف سوءا. ألنه إذا اقتىض األمر ،ميكن لجمعية مساعدة األطفال CASالدخول قرصا لحامية أحد األطفال. 

وميكنهم إحضار الرشطة ملساعدتهم. 

إذا كانت لديك صعوبة يف الفهم أو التحدث باللغة اإلنجليزية أخرب أخصايئ جمعية CAS بذلك. واطلب مرتجام شفهيا يتحدث لغتك واللغة 

اإلنجليزية بشكل جيد. وإذا مل تجد جمعية CASمرتجام، يتعني عليك البحث عن مرتجم. 

وعادة يتحدث أخصايئ جمعية CAS مع أولياء األمور واألطفال كل عىل حدة. ويجب عليهم االحتفاظ مبالحظات عام تقوله أو يقوله أطفالك 

لهم. وميكن استخدام تلك املعلومات ضدك يف املحكمة الحقا. 

تعترب بعض الترصفات التي تؤذي األطفال جرائم. فإذا كنت تعتقد يف أي وقت أن جمعية CAS أو الرشطة يشكون يف ارتكابك لجرمية ما، 

اخربهم برغبتك يف الحصول عىل مشورة قانونية قبل أن تجيب عىل املزيد من األسئلة. واتصل مبحامي عىل الفور. 

ما الذي ميكن لجمعية مساعدة األطفال CAS القيام به؟ 

ميكن لجمعية مساعدة األطفال CAS أن تنصحك بأشياء كثرية مختلفة. فقد يريدون منك املوافقة عىل ما يقولون. 

ال تقم بتوقيع أي أوراق مع جمعية CAS حتى تحصل عىل مشورة محاميك. فمن الرضوري للغاية أن يكون لديك محامي خاص حتى إذا 

.CAS كنت تريد عقد اتفاق مع جمعية

وميكن يف بعض الحاالت لجمعية  CASأخذ طفلك منك. 
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ماذا لو أخذت جمعية مساعدة األطفال CAS طفيل مني؟ 

 CAS إذا كان من املمكن أن يقوم أحد أفراد األرسة أو غريهم من البالغني يف مجتمعك برعاية طفلك. إذا مل تقم جمعية CAS اسأل جمعية

بأخذ طفلك ليقيم مع أحد األقارب أو األصدقاء، ستقوم إحدى الهيئات املجتمعية أو العائالت مدفوعة األجر من الحكومة برعاية طفلك. 

وعادة ما سيسمح لك بزيارة طفلك. 

 CAS احصل عىل محامي فورا ملساعدتك عىل اسرتداد طفلك. فأنت بحاجة للقيام بذلك بغض النظر عن املكان الذي أخذته فيه جمعية

طفلك ليقيم فيه حتى إذا أخذوا طفلك ألحد األقارب أو األصدقاء. 

هل سوف أحتاج للذهاب إىل املحكمة؟

يتعني عىل جمعية CAS الذهاب بالقضية إىل محكمة األرسة إذا أخذوا منك الطفل، أو إذا كانت الجمعية تطلب من املحكمة إلزامك باتباع 

نصيحة جمعية CAS. فإذا أخذوا الطفل يجب أن يكون أول يوم يف املحكمة خالل 5 أيام من يوم أخذهم للطفل. 

وقد يتعني عليك الذهاب للمحكمة مرات كثرية. فاحصل عىل محامي فورا ملساعدتك يف املحكمة. ويجب أن تكون لدى املحامي خربة يف 

.CAS مجال قضايا جمعية

إذا قامت الرشطة باتهامك بجرمية ما، يكون لك حق املحاكمة أمام محكمة جنائية. وهذا أمر منفصل عن القضية املوجودة يف محكمة األرسة 

عىل الرغم من أنه قد يتعلق بنفس املوقف. فاحصل عىل محامي جنايئ عىل الفور. 

إننا نقدم يف هذه الصفحات مجرد معلومات عامة فقط. ويجب أن تحصل عىل املشورة القانوية بشأن وضعك الخاص. 

كيفية الحصول عىل املساعدة: 

Findhelp  هي هيئة مجتمعية تقدم املساعدة بالعديد من اللغات. وهم يتلقون املكاملات 24 ساعة يف اليوم 7 أيام يف األسبوع. 

وميكنهم أن يخربوك: 

مبكان حصولك عىل املساعدة القانونية. 	 

وبكيفية االتصال بإحدى هيئات االستقرار أو الهيئات املجتمعية للحصول عىل أنواع أخرى من املساعدة. 	 
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:Findhelp لالتصال بـ

رقم مجاين: 5366-667-866-1	 

رقم مجاين للجهاز النيص للصم: 1001-340-88	 

--- --- ---
مرجع

Find help

http://www.211ontario.ca

