
 
ً
كيف تتقدم بطلب لتصبح مربيا

كيف سيتم تقييم طلبي؟  

يتضمن التقييم عددا من الزيارات لك في منزلك ملناقشة طلبك واإلجابة 

على أي أسئلة قد تساورك.

سنتعرف عليك على سبب رغبتك في أن تصبح مقدم رعاية مربي.

كما عليك أن تقدم املعلومات التالية عن شخصك.

 فحص طبي 
سُيطلب منك إكمال قائمة مراجعة صحية تفيدنا بأنك ال تعاني من أي 

مشكالت صحية تصعب عليك االعتناء باألطفال.

كما وسيقوم طبيبك باستكمال استبيان طبي عن صحتك.

وستطرح عليك األسئلة التالية:

•   صحتك البدنية

•  صحتك العاطفية

• استهالكك للكحول و/أو املخدرات )املوصوفة وغير املوصوفة( 

•   التدخين 

التحقق من السجل الجنائي وفحص العمل مع األطفال

هذه الفحوصات مهمة للتأكد من سالمة األطفال واملراهقين في كنف 

األشخاص الذين يرعونهم. ال يعني وجود سجل جنائي بالضرورة عدم 

أهليتك ألن تصبح مقدم رعاية، ولكنك ستضطر إلى اجتياز اختبار العمل 

مع األطفال.

التحقيق مع األشخاص الضامنين 

سيتعين عليك تقديم مراجع من شخصين ليسا من أقرباؤك ويعرفانك 

شخصيا ملدة عامين على األقل. يجوز أن يكون هؤالء من زمالءك في العمل 

أو من األصدقاء، أو من أفراد مجتمعك املحلي كمدربك الريا�ضي مثال.

سُيطلب منهم إخبارنا عن طباعك وموثوقيتك والتزامك برعاية األطفال 

والشباب.

 مراجعة التاريخ الشخ�صي  
سيتم إجراء مراجعة ملعرفة ما إذا كان قد تم اإلبالغ عنك مسبًقا للخدمات 

االجتماعية. فإذا أظهر سجلك أنك قد ال تكون أمنا على طفل أو مراهق 

ترعاه فقد ال تتأهل ألن تصبح مقدم رعاية.

التحقق من تقديمك الرعاية التربوية في السابق

يتعلق هذا األمر باألشخاص الذين سبق لهم تقديم الرعاية التربوية أو 

الذين تقدموا بطلبات ليصبحوا مقدمي رعاية تربوية إلى وكالة أخرى.

إعداد منزلك

عليك ضمان أن منزلك آمن على األطفال والشباب ومناسب لهم.  بإمكان 

الشخص الذي سيقوم بتقييمك أن يمدك باملزيد من املعلومات. 

تعتبر قائمة سالمة األطفال املنزلية في نيو ساوث ويلز نقطة بداية جيدة 

 لتأمين منزلك، ويمكنك مراجعة املوقع اإللكتروني:
 kidsafe.com.au/home-safety
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؟
ً
أفي قلبك ومنزلك مكان لطفل يمكنك أن تغير حياته نحو األفضل فعال

؟
ً
أيمكنني أن أصير مربيا

بغض النظر عن املدة التي يقضيها الطفل معك، فبوسعك كمقدم رعاية 
مربي  أن تغير حياته بطريقة لن ينساها.

لألسر املربية الراعية أنواع وأشكال وأحجام مختلفة. وهي في نواح كثيرة ال 
تختلف عن األسر »األخرى« فهي توفر املحبة والرعاية والدعم واالستقرار 

والنظام والشعور باالنتماء.

 بشكل ال يصدق لكل من مقدمها  
ً
يمكن أن تكون الرعاية التربوية مجزية

 
ً
 أمرا

ً
ولألطفال، ولكنها مثلها مثل أي تربية لألطفال يمكن أن يكون أيضا

.
ً
صعبا

هناك نوع من الرعاية سيناسب أسرتك. 

هناك حاجة إلى أنواع مختلفة من مقدمي الرعاية - الرعاية التربوية، 
العالقات األسرية، الرعاية الطارئة، الرعاية لفترات قصيرة، التبني 

والوصاية. وقد يحتاج الطفل إلى الرعاية لليلة واحدة أو ملدة أسبوع أو 
لعدة أشهر أو لسنوات.

مجتمع خاص ينتظرك.

أنت مدعو إلى االنضمام إلى مجموعة خاصة من مقدمي الرعاية في نيو 
ساوث ويلز، سيتم من خاللها تدريبك ودعمك  لتصبح مقدم رعاية مربي 

وحيث يمكنك تكوين روابط وصداقات تدوم مدى الحياة.

ليس هناك ما يكفي من املربيين للعناية باألطفال املحتاجين في مختلف 

أرجاء نيو ساوث ويلز، وببساطة نحتاج إلى املزيد من املربيين لتقديم 

مختلف أنواع الرعاية.

 كيف يمكنني أن أصبح مقدم رعاية مربي؟  
 My Forever Family اتصل بمنظمة

 أول �ضيء يجب أن تقوم به هو االتصال بفريق دعم مقدمي الرعاية على 

 الرقم 1300 782 975 أو البريد اإللكتروني
enquiries@myforeverfamily.org.au

سوف نرد على أي أسئلة تساورك ونتحدث معك عن أوضاعك.

 العثور على معلومات وموارد عن الطريقة التي تصبح بها 
ً
يمكنك أيضا

 من برنامج الرعاية خارج 
ً
 أو كيف تتبنى طفال

ً
 أو وصيا

ً
مقدم رعاية مربيا

 www. myforeverfamily.org.au :األسرة وذلك بمراجعة املوقع

إذا قررت اتخاذ الخطوة التالية سنقوم بإحالتك إلى إحدى مؤسسات 

الرعاية التربوية في منطقتك، وسيقوم ممثل من تلك الوكالة باالتصال بك 

لبدء عملية التقديم.
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يحتاج جميع األطفال والشباب أثناء نموهم إلى الحفاظ على عالقاتهم الهامة وعلى 
شعور قوي بهويتهم وثقافتهم.

قضاء الوقت مع األسرة: دعم عالقات األطفال 
مع أسرهم 

 للرعاية التربوية فإن جزء هام من دورك سيتمثل في 
ً
إذا أصبحت مقدما

دعم األطفال الذين ترعاهم  على قضاء الوقت مع أسرهم. 

في السابق كان يشار إلى الوقت املق�ضي مع األسرة باسم »التواصل«. 

ويمثل الوقت الذي يق�ضى مع األسرة فرصة لألطفال والشباب في الرعاية 

خارج أسرهم أو الذين هم تحت الوصاية أو تم تبنيهم لقضاء بعض 

الوقت مع والديهم األصليين وإخوانهم وأخواتهم وغيرهم من األشخاص 

املهمين في حياتهم.

تعد مساعدة األطفال واملراهقين على قضاء وقت ممتع إيجابي مع أسرهم 

أحد أهم األمور التي يمكنك القيام بها من أجلهم. ويمكن أن يكون الوقت 

الذي يقضيه الطفل أو املراهق مع أسرته وسيلة له كي:

 باالنتماء
ً
ين�ضئ شعورا  •

يتكيف مع خسارته  •
ً
يق�ضي بعض الوقت مع أشقائه إذا لم يتمكنوا من العيش معا  •

يبقى على اتصال بأسرته وثقافته  •

يشعر إلى حد ما باالرتياح حيال املحبة والرعاية تجاه كل من أسرته   •

األصلية والحاضنة أو التي تبنته

 ألسرته وقصة حياته الخاصة
ً
 واقعيا

ً
يطور فهما  •

باعتبارك مقدم الرعاية أو الو�ضي أو الوالد بالتبني، يمكن للوقت الذي 

يقضيه الطفل مع أسرته أن يساعدك على اكتساب فهم أعمق للطفل أو 

 طريقة لبناء عالقتك مع عائلته 
ً
الشاب الذي ترعاه.  كما إنها أيضا

األصلية.

ماذا ينطوي عليه قضاء وقت مع األسرة؟

 مع أسرته األصلية على وضعه 
ً
تعتمد أفضل طريقة لقضاء الطفل وقتا

الخاص. يمكن أن يكون الوقت الذي يقضيه مع األسرة:

 لوجه
ً
على شكل مقابالت شخصية وجها  •

 على 
ً
 لوجه تحت املراقبة.  واعتمادا

ً
على شكل مقابالت شخصية وجها  •

املوقف، يمكن أن يكون املشرف إما مقدم الرعاية التربوية للطفل أو 

املسؤول عن قضيته

على شكل محادثات هاتفية أو عبر سكايب  •

على شكل تبادل الرسائل والبطاقات أو رسائل البريد اإللكتروني   •

والصور ومقاطع الفيديو

 عن 
ً
ستقدم لك وكالتك املزيد من املعلومات أثناء عملية التدريب، فضال

الدعم املستمر بخصوص الوقت املق�ضي مع األسرة بعد أن يبدأ الطفل أو 

املراهق العيش معك.
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نحتاج في نيو ساوث ويلز إلى مقدمي الرعاية التربوية من جميع الخلفيات 
الثقافية واللغوية ملساعدة األطفال واملراهقين من الخلفيات املتنوعة 

 في الحفاظ على التواصل مع أسرهم وجالياتهم ولغتهم 
ً
 ولغويا

ً
ثقافيا

وأديانهم وثقافاتهم.

خطط الدعم الثقافي
)CALD( 

ً
 ولغويا

ً
مقدمو الرعاية التربوية واألطفال من الخلفيات املتنوعة ثقافيا

وكلما كان ذلك ممكنا يتم وضع األطفال واملراهقين من الخلفيات املتنوعة 

 تحت رعاية أشخاص من نفس الخلفيات الثقافية. يكبر 
ً
 ولغويا

ً
ثقافيا

األطفال الذين يتم دعمهم للحفاظ على اتصال بثقافتهم ودينهم ولغتهم 

بشكل أفضل.

فإذا كنت من خلفية ثقافية ولغوية متنوعة وقلبك كبير ولك التزام بإبقاء 

األطفال على اتصال بأسرهم وجاليتهم وثقافتهم فنحن نود لو اتصلت بنا!

 يمكننا أن تقدم لك منظمة My Forever Family NSW التالي:  

التدريب والدعم املستمرين.  •

النفاذ إلى خدمات الترجمة الفورية*  •

اإلحالة إلى وكالة الرعاية البديلة القادرة على توفير الدعم املناسب   •

.
ً
ثقافيا

 TIS National إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري الرجاء االتصال هاتفياً  بخدمة  * 
 My Forever Family NSW على الرقم:   450 131 والطلب منهم االتصال بمنظمة 

على الرقم 975 782 1300.  ساعات دوامنا من 9:30 صباحاً  إلى 4:30 بعد الظهر .

رعاية أطفال من خلفية ثقافية مختلفة

تساعد My Forever Family NSW مقدمي الرعاية الذين تختلف 

خلفياتهم الثقافية عن األطفال الذين يرعونهم.

هناك الكثير مما بوسع مقدمي الرعاية القيام به إلبقاء األطفال على 

تواصل مع جالياتهم وتعزيز شعورهم بهويتهم.

خطط الدعم الثقافي

 من خلفية ثقافية مختلفة عن خلفيتك 
ً
 أو مراهقا

ً
إذا كنت تربي طفال

فسوف تساعدك وكالتك على وضع خطة دعم ثقافي ملساعدته في البقاء 

 مع ثقافته ولغته.
ً
متواصال

 مثل:
ً
قد تتضمن الخطة أمورا

دروس تعلم اللغة  •

قضاء الوقت مع أسر وأصدقاء من نفس الخلفية الثقافية  •

حضور الصلوات في كنيسة أو مسجد أو معبد  •

الذهاب إلى املهرجانات واألنشطة الثقافية  •

تجربة الطعام والرقص واملوسيقى والفن وغيرها من تلك الثقافة.  •
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الشائعة األسئلة 

أود أن أصبح مقدم رعاية أو أن أعرف املزيد عن الرعاية 
التربوية. ماذا على أن أفعل؟

 إتصل بفريق دعم مقدمي الرعاية التابع لنا على الرقم 975 782 1300 
أو البريد اإللكتروني. وسوف يجيبون على أي أسئلة تساورك ويتحدثون 

معك عن أوضاعك.

إذا قررت اتخاذ الخطوة التالية سيقومون بإحالتك إلى إحدى مؤسسات 

الرعاية التربوية في منطقتك، وسيقوم ممثل من تلك الوكالة باالتصال بك 

لبدء عملية التقديم.

ما هي السمات التي تريدونها في مقدمي الرعاية الحاضنة وما 
نوع الفحوص التي تقومون بها؟

أهم سمة نبحث عنها في مقدمي الرعاية التربوية هي القدرة على مشاركة 

حياتك مع األطفال. نحتاج إلى أشخاص لديهم الوقت واملكان في منازلهم 

وقدرة على تربية األطفال الذين عانوا من بدايات صعبة في الحياة.

يجب أن يتم الفحص الدقيق للتأكد من أن القائمين بالرعاية التربوية هم 

أشخاص مناسبون وملتزمون بالتربية مهما طالت الفترة املطلوبة.  يجب 

على مقدمي الرعاية املحتملين تقديم املراجع والفحوص الطبية والجنائية 

وإجراء املقابالت عدة مرات أثناء عملية التقييم. ال يعني وجود سجل 

جنائي بالضرورة عدم أهليتك ألن تصبح مقدم رعاية.

 إلى اجتياز معايير أمان معينة، ولكن ستتاح لك 
ً
سيحتاج منزلك أيضا

الفرصة لتأمين منزلك أثناء عملية تقديم الطلب.

هل يمكن لألزواج املثليين واألفراد أن يكونوا من مقدمي 
الرعاية التربوية؟ هل يجب أن يبقى أحد الوالدين في املنزل؟ 

ما وضع األشخاص الذين لم ينجبوا؟

 مقدمو الرعاية التربوية هم أفراد اعتياديون من مختلف نواحي الحياة 
ويشمل ذلك غير املتزوجين واملثليين املتزوجين. مثال صاحب مهنة  غير 

متزوج لديه إمكانية تقديم الرعاية البديلة املؤقتة أثناء عطلة نهاية 

األسبوع مرة في الشهر، أو زوجين ترك أوالدهم املنزل يمكنهما تقديم 

الرعاية الطارئة أو زوجين يمكنهما رعاية أخوات لفترة طويلة في منزلهما. 

 وليس من امللزم أن يكون لديك أطفال أنجبتهم.   كما أن حصولك على خبرة 
في التعامل مع األطفال أمر مفيد ولكنه ليس ضروري. 

 للرعاية؟
ً
كم من الوقت أحتاج كي أصبح مقدما

 تختلف املدة اعتمادا على ظروفك ولكن بشكل عام يمكنك أن تتوقع 

إنقضاء عدة أشهر.

 لرعاية طفل إلى أجل غير مسمى 
ً
هل يجب أن أكون مستعدا

؟
ً
كي أصبح مقدم رعاية مربيا

كال، فعندما تتقدم بطلب لتصبح مقدم رعاية ُيطلب منك التفكير في املدة 

 لرعاية طفل خاللها.
ً
التي تكون مستعدا

فعلى سبيل املثال يرعى مقدمو الرعاية الطارئة وقصيرة األجل األطفال 

لفترات زمنية أقصر. وقد يعني ذلك مدة تتراوح من بضعة أيام أو أسابيع 

إلى أشهر بالنسبة ملقدمي الرعاية الطارئة وما يصل إلى سنة أو سنتين 

ملقدمي الرعاية قصيرة األجل.

يقدم مقدمو الرعاية املؤقتة رعاية عرضية – ربما لليلة واحدة في األسبوع 

أو عطلة نهاية أسبوع واحدة كل شهر – ملنح مقدمي الرعاية النظاميين 

للطفل بعض الراحة.

وبالنسبة لألطفال الذين ال يستطيعون العودة للعيش مع أسرهم يتم 

إيجاد ترتيبات دائمة بديلة لهم مع مقدم رعاية طويلة األجل أو و�ضي أو 

والدين بالتبني.

عادة عانى األطفال الذين هم بحاجة إلى رعاية تربوية من 
صدمة من نوع ما – فما نوع الدعم أو التدريب املقدم ملقدمي 

الرعاية ملساعدتهم في التعامل مع ذلك؟

لكل مقدم رعاية تربوية مدير حالة من وكالته متاح لتقديم املشورة 

والدعم العملي. وبالنسبة لألطفال ومقدمي الرعاية الذين يحتاجون إلى 

دعم إضافي، بوسع مدير الحالة الخاص بهم إحالتهم إلى محترفين مثل 

األخصائيين النفسيين وأطباء األطفال وأخصائيي أمراض النطق. وهناك 

بعض املساعدة املالية املقدمة كدعم إضافي.

يتم توفير التدريب في مواضيع مثل التربية العالجية، وفهم الصدمات 

 My Forever Family NSW  النفسية وإدارة املواقف الصعبة أصدرتها

 My Foreverوكالة الرعاية التربوية التي تتعامل معها. كما ويتاح تدريب

Family NSW لألوصياء وأولياء األمور الذين تبنوا طفل من برنامج 

الرعاية خارج األسرة.

 عبر الهاتف 
ً
 إضافيا

ً
يقدم برنامج My Forever Family NSW دعما

واإلنترنت لجميع مقدمي الرعاية التربوية واألوصياء واملتبنيين في والية نيو 

ساوث ويلز. كما ونشجع مقدمي الرعاية على التواصل مع مقدمي الرعاية 

في مجتمعاتهم املحلية إذ لديهم ثروة من املعلومات ويمكنهم تقديم املشورة 

العملية والبصيرة.

هل ملقدمي الرعاية التربوية حق اختيار األطفال الذين 
سيعتنون بهم؟

نعم، فبمجرد اعتمادك كمقدم رعاية ستحصل وكالتك على تفاصيل من 

يمكنك العناية به.

فقد تكون قررت على سبيل املثال أنك قادر على رعاية طفلين في سن 

الدراسة االبتدائية ملدة طويلة. ستقوم الوكالة باالتصال بك عند وجود 

 كون بيلي راغبا 
ً
أطفال يحتاجون إلى منزل وتزودك ببعض املعلومات )مثال

في البقاء في فريق كرة القدم الذي يتدرب فيه كل يوم السبت والذي يبعد 

نصف ساعة عن منزلك، وضرورة  أخذ جين إلى أخصائي  أمراض النطق 

كل أسبوع(، ويمكنك القبول أو الرفض.
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الشائعة األسئلة 

هل يحتاج األطفال إلى غرف نوم خاصة بهم؟

. فعلى سبيل املثال ، قد ال يحتاج 
ً
في كثير من الحاالت نعم ولكن ليس دائما

طفل رضيع إلى غرفة منفصلة.

هل أحتاج إلى تكوين عالقة مع أسرة الطفل األصلية؟

يحتاج األطفال إلى مقدمي رعاية قادرين على الحفاظ على موقف إيجابي 

تجاه أسرهم األصلية ومساعدتهم على البقاء على تواصل منتظم بها، 

 
ً
فبالرغم من أنهم غير قادرين على العيش معها إال أن األمر قد يكون مؤقتا

فقط. وحتى عندما ال يكون بوسع الطفل العودة إلى أسرته، ال يزال يحتاج 

إلى دعم للحفاظ على عالقاته معها، فاألمر برمته يتعلق بتوفير مجتمع 

 لنوع الرعاية.
ً
أوسع لألطفال.  وبالطبع نكرر أن املواقف تختلف تبعا

هل ُيسمح ملقدمي الرعاية التربوية باحتضان األطفال الذين 
في رعايتهم؟

 مثل أي طفل 
ً
يحتاج األطفال في الرعاية التربوية إلى املودة واالحترام تماما

آخر.

وسوف تتحدث وكالة الرعاية التربوية معك عن األطفال وعن أنواع التعبير 

عن املودة واملالمسة التي تناسبهم،

 االستماع إلى رغبات الطفل. قد ال يرحب بعض األطفال 
ً
ومن املهم أيضا

 للبعض.
ً
باملالمسة، خاصة في البداية، وقد ال يكون ذلك مناسبا

 في  أسرته الراعية له 
ً
ماذا يحدث عندما يكون الطفل سعيدا

ثم يضطر إلى العودة إلى أسرته األصلية؟

عادة يتم إخبارك باحتمال عودة الطفل للعيش مع أسرته عندما تصبح 

 له. وفي النظام الجديد سيكون للطفل أو املراهق خطة حالة تهدف 
ً
مربيا

إلى استقرار دائم لوضعه في غضون عامين.

ستركز خطط الحالة على العمل مع األسر إلبقاء األطفال في منازلهم أو 

إيجاد خيار مستقر وآمن من خالل الوصاية أو التبني املفتوح.

ما مدى سهولة تبني طفل بصفتي مربي؟ هل يصبح بعض 
األشخاص مقدمي رعاية تربوية كطريق للتبني؟

هناك اعتراف في نيو ساوث ويلز بأن األطفال يحتاجون إلى االستقرار، 

 لألطفال الذين ليس بوسعهم العيش مع أسرهم 
ً
لذلك يصبح التبني خيارا

 
ً
 يجد قبوال

ً
األصلية. والتبني عملية صارمة للغاية ، لكنها صارت خيارا

 بالنسبة لألطفال الذين ال يستطيعون العودة إلى أسرهم.
ً
متزايدا

 ما الذي تقوم به منظمة My Forever Family NSW؟ 
تدعم منظمة My Forever Family NSW جميع األشخاص املهتمين 

الرعاية البديلة أو رعاية القرابة أو الوصاية أو التبني املفتوح أو الذين 

. نحن نعين مقدمي الرعاية الجدد ونقدم التدريب 
ً
يقدمون أحدها حاليا

 والدعم املنهي، ودعم األقران وخدمات املناصرة. يمكن أن تساعدك

My Forever Family NSW فيما يتعلق بمسائل األطفال املوجودين 

تحت رعايتك، ودعم قضية الحالة، والتواصل مع األسر لألطفال 

واالدعاءات والسلوك الذي يجب اإلبالغ عنه.

أين يمكنني الحصول على تقويم التدريب الخاص بكم؟  

تقويم التدريب متاح في قسم تقويم التدريب واألحداث على موقعنا: 
www.myforeverfamily.org.au/page/77/training-

calendar 
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دعم القائمين على الرعاية

املساعدات املالية 
الدعم املالي ملقدمي الرعاية التربوية

Foster Carer Allowance )بدل الرعاية التربوية(
باعتبارك مقدم رعاية تربوية سيتم دفع بدل رعاية للتأكد من أن الطفل 

أو األطفال الذين تعتني بهم:

لديهم كل ما يحتاجونه من مالبس وكتب وطعام وجميع املتطلبات   •
املدرسية، إلخ( 

بوسعهم املشاركة في األنشطة التي يستمتعون بها )التسجيل الريا�ضي   •
والعتاد واألفالم والنزهات ودروس املوسيقى وغيرها( 

ال يعتبر مكتب الضرائب األسترالي وسنترلينك واملؤسسات املالية هذا 
البدل بمثابة دخل.

املزايا الحكومية
مقدمي الرعاية التربوية مؤهلون للحصول على نفس املساعدة املالية من 

سنترلينك التي تتلقاها بقية األسر. ويعتمد املبلغ الذي يمكنك الحصول 
عليه على عملك وظروفك املالية.  بوسع سنترلينك مدك باملعلومات عن 

مستحقاتك.

الدعم املالي لألطفال في كنف الرعاية التربوية
يتلقى جميع األطفال واملراهقين في الرعاية خارج األسرة مبالغ تمويل 

تديرها وكالة الرعاية التربوية.

يستخدم هذا التمويل لتلبية أي احتياجات وأهداف إضافية لألطفال ال 
يشملها بدل الرعاية التربوية الذي يحصل عليه مقدم الرعاية. فعلى سبيل 

املثال ، قد يحتاج الطفل إلى تقويم أسنانه أو معاودة طبيب نف�ضي بشكل 
منتظم.

التدريب والفعاليات
تقدم My Forever Family NSW التدريب والدعم لجميع مقدمي 

الرعاية التربوية،

وندير التدريب والفعاليات في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز.  تشمل هذه 
الفعاليات التالي:  

تدريب مقدمي الرعاية حول املوضوعات التي تساعدهم في توفير رعاية   •
رفيعة الجودة لألطفال

•  مجموعات دعم األقران 

جلسات معلومات للراغبين في أن يصبحوا مقدمي رعاية  •

فعاليات ملقدمي الرعاية تديرها منظمات أخرى ذات الصلة بالتبني  •

 خيارات للتدريب عبر اإلنترنت يمكنك النفاذ إليها بمجرد أن 
ً
لدينا أيضا

.
ً
تصبح مقدم رعاية معتمدا

الدعم والنصح العملي

وكالة الرعاية التربوية املسؤولة عنك
تقدم وكاالت الرعاية التربوية )بما في ذلك خدمات األسرة واملجتمع( 

مختلف الدعم والتدريب واملساعدة ملقدمي رعاية القربى.

 ومنها:  
الدعم بعد ساعات الدوام وفي األزمات  •

التدريب واملوارد وفعاليات تواصل ملقدمي الرعاية  •

•  مجموعات دعم مقدمي الرعاية 

الرعاية املؤقتة ورعاية األطفال  •

الحصول على خدمات الصحة النفسية  •

مناصرة مقدمي الرعاية  •

الدعم املالي  •

اإلحالة إلى الدعم املتخصص حسب االحتياجات  •

My Forever Family فريق دعم مقدمي الرعاية في منظمة
هناك فريق مؤهل لدعم مقدمي الرعاية لدينا لتزويدك بدعم وتوجيه 

 أو عبر اإلنترنت، واملساعدة مع وكالتك بشأن املناصرة.
ً
إضافي هاتفيا

يمكن لفريق دعم مقدمي الرعاية التابع لنا دعمك بالنصيحة بشأن: 

تنظيم التدريب والدورات املناسبة في جوارك  •

التحديات التي تواجهها مع األطفال املوجودين في رعايتك  •

مشكالت مع دعم موظف الحالة   •

مساعدة األطفال على التواصل مع أسرهم  •

ربطك بمجموعات دعم األقران والتوجيه  •

معلومات للراغبين في أن يصبحوا مقدم رعاية تربوية )رعاية اإلراحة،   •
االستعادة، الرعاية الطارئة، الرعاية قصيرة وطويلة األجل( أو مقدم 

رعاية على صلة قرابة بالطفل

فهم خطة االستقرار لألطفال املوجودين في رعايتك  •

الدعم أثناء إجراءات إجازة مقدم الرعاية التربوية  •

 My Forever يمكن االتصال بفريق دعم مقدمي الرعاية في منظمة
 
ً
Family على الرقم 975 782 1300 من االثنين إلى الجمعة من 9 صباحا

 إرسال رسالة الكرتونية إلى:
ً
 إلى 7 مساًء.  يمكنك أيضا

enquiries@myforeverfamily.org.au

الدعم من مقدمي الرعاية األخرين
إذا كنت ترغب في االتصال بأسر أخرى تقدم الرعاية التربوية فقد تود 

االنضمام إلى مجموعة دعم مقدمي الرعاية املحلية.

مجموعات دعم األقران هي مجموعات غير رسمية أعضاءها من مقدمي 
الرعاية واألوصياء واملتبنيين الذين يجتمعون بانتظام للتشاور واالستماع 

 والدعم العاطفي.
ً
لبعضهم بعضا

هناك مجموعات ملقدمي الرعاية واألطفال من السكان األصليين وكذلك 
مجموعات ألشخاص من ثقافات معينة أو متحدثين بلغة معينة.

 My Forever Family  بمجرد أن تصبح مقدم رعاية معتمد سيكون بوسع

أن تصلك بمجموعة في جوارك.
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العالجية التربية 

رعاية األطفال الذين عانوا من الصدمات 
يشعر العديد من األشخاص الراغبين في أن يصبحوا مقدمي رعاية بالقلق تجاه قدرتهم على مساعدة األطفال الذين تعرضوا لإلساءة. 

يتطلب تقديم الرعاية التربوية الكثير من الصبر والتفهم. وسيحتاج الطفل إلى وقت طويل قبل أن يرتاح لك ويتعلم أن يثق بأشخاص جدد ويشعر 
باألمان في بيئة جديدة. 

بالنسبة للعديد من األطفال في الرعاية التربوية تأثر تطورهم وقدرتهم على تكوين عالقات صحية بتجاربهم. 

 يمكننا ملنظمة My Forever Family NSW مساعدتك.  
باعتبارك مقدم رعاية تربوية، سيكون بوسعك الحصول على التدريب واملوارد التي يجدها العديد من مقدمي الرعاية مفيدة. 

ستكون وكالة الرعاية التربوية واملسؤول عن اللذين تتعامل معهما هما دعمك األسا�ضي ومواردك التي تساعدانك على أن تقوم بأفضل تربية ممكنة. 

التدريب 
باإلضافة إلى التدريب الذي تقدمه الوكالة التي تتعامل معها، تقدم My Forever Family NSW تدريبات ألولياء األمر تركز على العالج من الصدمات 

 عن التدريب املجاني على اإلنترنت ألعضاء My Forever Family من 
ً
 لوجه في كافة أنحاء نيو ساوث ويلز، فضال

ً
النفسية. نحن نقدم التدريب وجها

مقدمي الرعاية املعتمدين. 

 www.myforeverfamily.org.au/events :ملعرفة املزيد تفضلوا باالطالع على موقعنا على 

املصادر 
 اعرف املزيد عن تربية األطفال الذين تعرضوا للصدمات على موقع My Forever Family NSW على الرابط:

 -www. myforeverfamily.org.au/page/86/therapeutic
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أنواع الرعاية التربوية

رعاية األهل وذوي القربة
الخيار املفضل هو أن يعيش األطفال والشباب مع أهلهم وأقاربهم، 

وخاصة عندما يكون للطفل بالفعل عالقة وتواصل معهم. بوسع مقدمي 
الرعاية من األهل واألقارب التقديم ليصبحوا أوصياء قانونيين على 

األطفال املوجودين في رعايتهم.

 الرعاية التربوية  
عندما ال يكون هناك أي فرد من أفراد األسرة يمكنه االعتناء بالطفل، يتم 

العثور على أسرة حاضنة مناسبة يعيش معها.

 الرعاية الطارئة 
عندما تكون هناك مخاوف تتعلق بسالمة الطفل املباشرة، يتم وضع 

 الرعاية 
ً
األطفال واملراهقين تحت الرعاية الطارئة )والتي تدعى أيضا

العاجلة أو الرعاية أثناء األزمات(.

قد ُيطلب من مقدمي الرعاية الطارئة توفير الرعاية في غضون مهلة قصيرة 
 ألطفال من جميع األعمار ، بما في ذلك الرضع واألطفال صغار السن. 

ً
جدا

وقد يحدث ذلك بعد ساعات الدوام و خالل عطالت نهاية األسبوع.

 يحتاج األطفال واملراهقين إلى 
ً
الرعاية قصيرة ومتوسطة األجل أحيانا

البقاء مع شخص ما يدعمهم أثناء قيام والديهم أو أسرتهم بإجراء تغييرات 
تسمح بعودة أبنائهم إليهم. ونطلق على هذا اسم االسترجاع. قد يستمر 

هذا الوضع ملا يصل إلى ستة أشهر.

 الرعاية طويلة األجل 
عندما يتعذر على األطفال واملراهقين العودة إلى أسرهم، وال تكون 

 يتم العثور على مقدم رعاية تربوية 
ً
 مناسبا

ً
الوصاية أو التبني خيارا

مناسب للطفل.

 اإلراحة  
من وقت آلخر، يحتاج جميع مقدمي الرعاية إلى الراحة من دورهم 

كمقدمي الرعاية، الستعادة قوتهم والحصول على بعض الوقت الهادئ 
الذي يستحقونه. يمكن ملقدمي رعاية اإلراحة توفير الرعاية لفترات قصيرة 

من الوقت مثل عطالت نهاية األسبوع ، أو مرة واحدة في الشهر أو خالل 
العطل املدرسية.

العناية االنتقالية العالجية املكثفة
عانى العديد من األطفال املوجودين تحت الرعاية من التجارب املؤملة.  

العناية االنتقالية العالجية املكثفة )ITTC( هو نوع متخصص من الرعاية 
 ملساعدة الشباب على االنتقال إلى 

ً
املقدمة لفترات تصل إلى 13 أسبوعا

.
ً
أنواع من الرعاية أقل تكثيفا

 الرعاية املقللة  
هذا النوع من الرعاية يهدف إلى مساعدة األطفال املنتقلين من الرعاية 

العالجية السكنية إلى الرعاية التربوية.

  الوصاية والتبني   
  الوصاية   

إذا حكمت محكمة الطفل بعدم إمكانية بقاء الطفل مع والديه، فإن 
 
ً
 آمنا

ً
 مستقرا

ً
 يمنح هذا الطفل أو املراهق منزال

ً
أوامر الوصاية تعتبر خيارا

، دون قطع روابطه القانونية مع أسرته.
ً
وداعما

يتحمل الو�ضي املسؤولية التربوية الكاملة عن الطفل أو املراهق حتى يبلغ 
سن الثامنة عشر. سيظل الطفل على اتصال بوالديه وعائلته واألشخاص 
املهمين في حياتهم، كما هو موضح في خطة رعايتهم أو حالتهم أو في الحكم 

الصادر عن املحكمة.

يمكن ألقارب الطفل أن يتقدموا بطلب الوصاية عليه. وقد يتقدم غيرهم 
 ،

ً
ممن لديهم عالقة فعلية بالطفل أو املراهق، كمقدمي الرعاية لهم مثال

بطلب الوصاية عليه.

التبني
التبني هو عملية قانونية تنقل بشكل دائم جميع الحقوق واملسؤوليات 

التربوية من الوالدين األصليين إلى الوالدين املتبنيين. عندما يتعذر إعادة 
 
ً
األطفال واملراهقين بأمان للعيش مع أسرهم، فإن التبني يوفر لهم منزال

. سيظل األطفال واملراهقين الذين تم تبنيهم على اتصال 
ً
 ومستقرا

ً
آمنا

بوالديهم األصليين وعائلتهم واألشخاص املهمين في حياتهم.
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