المعلومات القانونية للجميع :التدوين الصوتي للحياة ( بودكاست اليف)

قانون األسرة الحلقة  :١المعايير القانونية األساسية للوالدين  :مقدم من قبل قانون أونتاريو لخدمات الطفل
 ،والشاب  ،واألسرة
آخر تحديث تم  ٤ :مارس /آذار ٢٠٢٠

(بداية النسخة طبق األصل)
م :نرحب بكم في المعلومات القانونية للجميع :التدوين الصوتي للحياة ( بودكاست اليف).
س :نحن ضيوفك  .سابرينا و مرياما.
م :في حين ان هذا البودكاست ( التدوين الصوتي ) مدعوما ماليا من قبل مؤسسة القانون في أونتاريو  ،فان (  ، )SPRCمجلس
التخطيط والبحث االجتماعي في هاملتون  ،هو المسؤول الوحيد عن جميع المحتويات .
س :ان المعلومات الواردة في هذا البودكاست ال تعتبر بديلا عن االستشارة القانونية وأيضا من الممكن ان تتغير اذا ما تم تحديث
القانون  .إذا كنت بحاجة إلى تحديث للمعلومات بشأن الفرق بين المشورة القانونية والمعلومات القانونية  ،فالرجاء التحقق من
الحلقة األولى  ،والتي تحمل عنوان المعلومات القانونية  .١٠١نحن لسنا مسؤولين عن تغيير المعلومات.
م :وكجزء مكمل لهذا البودكاست يجب فهم اآلثار المترتبة على التعليم القانوني لمختلف المجتمعات عبر هاملتون .نود في هذا
الوقت االعتراف بأن هاملتون تقع على األراضي التقليدية لكونفدرالية هاودينوساون وأقوام األنيشيناباي الذين شاركوا في هذه
األرض وقاموا بحمايتها آلالف السنين.
س :في حلقة اليوم  ،سوف نناقش السؤال التالي  :ما هي المعايير القانونية األساسية للوالدين في أونتاريو كما هو موضح من
قبل قانون أونتاريو لخدمات الطفل والشاب واألسرة ؟

س :نظرا الن هذه الحلقة تناقش العمليات المرتبطة مع حماية الطفل ومساعدة األطفال  ،فانها سوف تناقش أو تلمح بطبيعتها
المواضيع التي تستهدف او تمس بحساسية  ،مما يتضمن حماية الطفل  ،جسديا  ،جنسيا و األذى النفسي واالضطهاد الذي
يتعرض له الطفل .اذا شعرت انك بحاجة الى المزيد من الدعم في أي وقت ،فانه بإمكانك إلقاء نظرة على قائمة المصادرالمرفقة
لنسخة هذه الحلقة .
م :لذا  ،فان التفكير بشأن التوقعات القانونية لآلباء واألمهات في أونتاريو يبدو وكأنه موضوع كبير .
من أين يمكننا أن نبدأ؟
س :نعم ،بالتأكيد انه موضوع كبير .ان أفضل مكان للبدء به هو تحديد موقع الموضوع في النظام القانوني الكندي األوسع .

م :حسنا .اآلن في الحلقة االفتتاحية لهذه السلسلة من البودكاست  ،المعلومات القانونية  ،١٠١فقد تكلمنا عن مجاالت مختلفة
للقانون في كندا و أونتاريو  .أين من الممكن ان يتناسب هذا الموضوع؟
س :سؤال عظيم – هنالك العديد من المسؤوليات القانونية على االباءواالمهات  ،ولكننا لن نتحدث عنها جميعها اليوم  .بدال
من ذلك  ،سوف نتحدث اليوم تحديدا عن تشريع قانوني واحد في أونتاريو :قانون أونتاريو لخدمات الطفل والشاب واألسرة .
يسمى أيضا هذا الجزء من التشريع (سي واي اف اس أي) او سي واي -اف اس أي اتش  .ان ( سي واي اف اس أي) يقع
ضمن جزء من القانون يسمى قانون االسرة .هناك العديد من التشريعات القانونية التي تكون مجتمعة القواعد لقانون االسرة –
ان ( سي واي اف اس أي ) ال يمثل اال جزء واحد من هذه المنظومة .اآلن  ،من المهم الملحظة ان هذا التشريع ( سي واي
اف اس أي) لديه سلطة قضائية فقط في أونتاريو  .وهذا يعني ان كل شيء تحدثنا عنه اليوم ينطبق على العوائل في أونتاريو
فقط .

م :وبالتالي فنحن اليوم نتحدث عن قانون معين وهوجزء من قانون االسرة في أونتاريو والذي يسمى قانون أونتاريو لخدمات
الطفل ،الشاب واألسرة ؟
س :تماما ا .
م :حسنا  .بالتالي لماذا اخترت التفكير في التوقعات القانونية األساسية لآلباء واألمهات في أونتاريو من خلل تسليط الضوء
على قانون أونتاريو لخدمات الطفل ،الشاب واألسرة ؟
س :انه حقا سؤال عظيم .الجواب األساسي هو ان ال ( سي واي اف اس أي) تنظم القواعد لحماية الطفل في أونتاريو  .١ .مما
يعني انها تحدد حاالت معينة حيث ان هناك منظمات مرخصة ومؤهلة من قبل حكومة أونتاريو  ،والتي تسمى جمعيات حماية
االطفال  ،وهي المسؤولة قانونيا عن التدخل لتقديم خدمات الحماية لألطفال .٢.
م  :لماذا من المهم لآلباء واألمهات معرفة ذلك ؟
س :حسنا ،ان الوضع هو كاآلتي ان هناك حاالت يطلب فيها من جمعيات حماية األطفال قانونيا بالتدخل بصورة مركزة على
اإلجراءات التي يتخذها اآلباء واألمهات او مقدمي الرعاية  ،والتي تسمى تطبيقات  ،او التي لم يقوموا بها  ،والتي تسمى
السهو او اإلغفال  .٣،لهذا من المهم ان تدرك العوائل ماهي التوقعات المرجوة منهم .
م :حسناا ،لقد فهمت  ،ولكن أرى قبل ان نذهب الى ابعد من ذلك  ،احتاج الى ان بعض التوضيحات  .من الذي نتحدث عنه
عندما نقول "طفل"؟
س :اعتبارا من العام  ، ٢٠١٨ووفقا لل( سي واي اف اس أي)  ،فان الشخص في أونتاريو يعتبر" طفل" حتى سن  . ١٨وهذا
يعني ان ( سي واي اف اس أي ) ينطبق على األطفال دون سن  .٤ .١٨هناك بعض االستثناءات التي قد تطبق بعد سن ٥ .١٨
م :حسنا ،كيف يمكن تعريف " الوالد أو الوالدة " وفقا ل ( سي واي اف اس أي)؟
.١قانون أونتاريو لخدمات الطفل والشاب واألسرة ،٢٠١٧،س و ،٢٠١٧سي،١٤اس سي اتش،١سhttp://cablii.ca/t/547lr#sec74-٧٤
 .٢قانون أونتاريو لخدمات الطفل والشاب واألسرة ،٢٠١٧،س و ،٢٠١٧سي،١٤اس سي اتش،١سhttp://cablii.ca/t/547lr#sec35-٣٥
 .٣قانون أونتاريو لخدمات الطفل والشاب واألسرة ،٢٠١٧،س و ،٢٠١٧سي،١٤اس سي اتش،١سhttp://cablii.ca/t/547lr#sec74-٧٤
 .٤قانون أونتاريو لخدمات الطفل والشاب واألسرة ،٢٠١٧،س و ،٢٠١٧سي،١٤اس سي اتش،١سhttp://cablii.ca/t/547lr#2subsec1-)١(٢
 .٥قانون أونتاريو لخدمات الطفل والشاب واألسرة ،٢٠١٧،س و ،٢٠١٧سي،١٤اس سي اتش،١سhttp://cablii.ca/t/547lr#sec124-١٢٤
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س :ان منظمة (سي واي اف اس أي) تعرف كلمة " الوالد أو الوالدة " بانها أي شخص من لديه حضانة شرعية او قانونية
على الطفل .و يوضح هذا التعريف أيضا بان أي شخص غير قادر او غير متاح للقيام بذلك سيتم استبعاده  ،اذا احتاج الوضع
لذلك .٦ .من المهم ملحظة بان حوارنا لهذا اليوم تضمن أيضا تعريفا أوسع مما قد يعنيه الفكرالتقليدي عما تعنيه كلمة " والد او
والدة"  .على سبيل المثال  ،فان طيف األهلية ألحقية رعاية األطفال في أونتاريو ،والذي سيتم مناقشتها الحقا ا في هذه الحلقة،
تقوم بتعريف كلمة " مقدمي الرعاية " لألطفال  ،والذي اليشمل فقط مقدمي الرعاية األساسيين ولكن أيضا مقدمي الرعاية
المعنيين  ،مثل جليسة األطفال  ،وأيضا مقدمي الرعاية المفترضين  ،مثل سائق الباص الخاص باألطفال .٧
م :حسناا .وبالتالي سوف ننتقل للتحدث عما تم تعريفه من قبل القانون لكلمة "طفل" و كلمة " والد أو والدة " .ما الذي تتحدث
عنه بالفعل منظمة ( سي واي اف اس أي) عما يتعلق بحماية الطفل؟
س :لقد صرحت منظمة ( سي واي اف اس أي) بالكثير .ولكن ،هناك مفهومان يمكن للولدين البدء بهما  :الضرر و وخطورة
الضرر .فقط للتوضيح  ،نحن نعني بذلك الضرر أو الخطر الناجم عن األمور الذي قد يقوم بها او ال يقوم بها احد الوالدين ،
او احد مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين تجاه الطفل .
م  :بالتفكير باالختلفات بين هذين المصطلحين  " ،الضرر" و " خطورة الضرر"  ،يتبين بان مصطلح
شيء حدث بالفعل  ،بينما "خطورة الضرر" ممكن ان تعني الشيء الذي من الممكن ان يحدث مستقبل.٨ .

" الضرر" يعود الى

س :تماما  .اذا من المهم معرفة ان القانون في أونتاريو ليس معنيا فقط باألطفال الذين تعرضوا فعليا للضرر  ،ولكن أيضا في
حالة وجود احتمالية لتعرض الطفل الى الضرر مستقبل.
م :ولكن أليس هناك دائما خطر بان يصاب األطفال باألذى كل يوم؟ انني اعني بذلك  ،انهم مجرد أطفال  ،على الرغم من كل
شيء  .أي نوم من الضرر او الخطر الذي تشير اليه؟
س :ان هذه نقطة رائعة – هناك دائما خطر قد يصاحب أي شيء يحصل حولنا  .بالرغم من ذلك  ،هناك مستويات مختلفة
لألخطار .على سبيل المثال ،في أونتاريو ،هناك ارتفاعي خطرتساقط الثلوج في الشتاء  .إنما في الصيف  ،هناك انخفاض في
خطر تساقط الثلوج .
م :اذا ما هو مستوى الخطر الذي يقلق بشأنه القانون ؟
س :ان منظمة ( سي واي اف اس أي) وجمعيات حماية األطفال المساعدة تقلق عندما يتعرض األطفال الى األذى  ،او عندما
يكونون عرضة لخطر الضرر -وهذا يعني عندما يكون خطر وقوع الضرر مرتفعا ا لدرجة ان الطفل قد يتضرر دون تدخل .٩.
سوف يتم التطرق الى تعريف منظمة ( سي واي اف أس أي) لكلمة "الضرر" في وقت الحق – لهذا الرجاء إبقاء هذا السؤال
في االعتبار.
م :حسنا ا -من الذي يحدد اذا كان الطفل قد تعرض فعليا لألذى او انه هناك احتمالية لتعرضه لألذى؟

————————————-
 .٦قانون أونتاريو لخدمات الطفل والشاب واألسرة ،٢٠١٧،و ،٢٠١٧سي،١٤اس سي اتش،١سhttp://cablii.ca/t/547lr#sec2subsec2--)٢(٢
.٧طيف األهلية ١٤
.٨طيف االهلية١٥
.٩طيف األهلية ١٥
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س :ان منظمة ( سي واي اف اس أي) تعطي المسؤولية القانونية لجميعة حماية الطفل لتتخذ هذا االمتياز .١٠.في الحلقات
المستقبلية  ،سوف نتحدث اكثر عن هذه اإلجراءات.
م :حسناا ،هذا منطقي  .لذا فان منظمة ( سي واي اف اس أي)  ،والجمعيات التابعة لها  ،من ضمنهم موظفي جمعية حماية
األطفال  ،قاموا بتحديد معايير لما يجب عمله اذا تأذى الطفل او احتمالية تعرضه لألذى  .ولكن ما علقة ذلك بأحد الوالدين؟
س :انه سؤال عظيم  .كما الحظنا فان منظمة ( سي واي اف اس أي) صرحت بان األطفال بحاجة الى الحماية اذا كانوا يعانون
من األذى بسبب تصرف اتخذه احد الوالدين  ،اوبسبب اإلهمال  ،وهو عدم القيام بتصرف .
م :حسنا  ،هذا يعني بان القانون ينص اذا كان الطفل قد تعرض للضرر او توجد احتمالية بتعرضه للضرر بسبب وجود تصرف
او عدم وجود تصرف من قبل احد الوالدين  ،عندها ...
س :عندها يمكن اعتبار الطفل " بحاجة الى الحماية "  .اذا كان هذا هو الوضع  ،او كان هناك شك بحدوث هذا الوضع  ،في
هذه الحالة يجب على جمعية حماية األطفال التدخل ...
م :هذا صحيح  .ولكن رجوعا الى السؤال عن " الضرر" مرة أخرى  :كيف يبدو الضرر؟ هل هذا يعني تعرض الطفل الى
األذى الجسدي فقط ؟
س :ان األذى الجسدي يمثل احد هذه األنواع  .ان القانون يحمي األطفال أيضا من  ،على سبيل المثال ،األذى الجنسي  ،األذى
النفسي  ،واألذى العقلي /النمائي .١١.على الرغم من ذلك  ،من المهم ملحظة بان منظمة ( سي واي اف اس أي) تعطي تعريفا
واسع لمعنى الضرر  .كما الحظنا ساب قا  ،انها تعطي المسؤولية القانونية لجمعيات حماية األطفال لتوفير خدمات الحماية .
كجزء من هذه المسؤولية هو القيام بالتفصيل بتحديد ما الذي من الممكن ان يصنف كشكل من أشكال الضرر  ،في أونتاريو ،قد
تم تحديده بشيء يسمى طيف األهلية ألحقية مساعدة األطفال .

م :طيف األهلية – هذا الذي ذكرته سابقا عندما ك ّنا نناقش تعريف " مقدم الرعاية "  ،أليس هذا صحيحا ؟ حسنا  ،وبالتالي اذا
كان أي شخص يمتلك نسخة من طيف األهلية  ،بإمكانهم معرفة بالتحديد ما الذي تصنفه جمعية حماية األطفال كضرر او
خطورة الضرر؟
س :ليس تماما ،ان طيف األهلية يعني انه يمثل دليل لموظفي جمعية حماية األطفال  ،لتحديد الضرر وخطورة الضرر  .ومع
ذلك  ،فان مهمة موظفي جمعية حماية األطفال هو أيضا االهتمام بالعوامل األخرى  ،مثل عمر الطفل المعني  ،واذا ما كانت
العوامل المساندة متوفرة مما قد يحد من  ،او يقلل  ،الخطر .ان عاملي جمعية حماية األطفال يستخدمون طيف األهلية كأداة
ولكن في النهاية لديهم حرية التصرف في استخدامه التخاذ القرار  .ومع ذلك فانه من المفيد فهم ما وضحه طيف األهلية  ،النه
يمنح الوالدين الفرصة الستيعاب الدليل األساسي الذي يستخدمه موظفو جمعية حماية األطفال القرار التصنيف األولي للضرر
او خطورة الضرر  .١٢.ان طيف األهلية متاح فعليا علنيا ا للجميع -بإمكانك اجراء البحث بخصوصه على شبكة اإلنترنت.

.١٠قانون أونتاريو لخدمة الطفل والشاب واالسرة ،٢٠١٧،س و ،٢٠١٧سي،١٤اس سي اتش ،١اسhttp://canlii.ca/t/547lr#sec35,٣٥
. .١١قانون أونتاريو لخدمة الطفل والشاب واالسرة ،٢٠١٧،س و ،٢٠١٧سي،١٤اس سي اتش http://canlii.ca/t/547lr#sec74subsec2
،١اس,٧٤
.١٢طيف االهلية٢
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م  :حسناا .هذا منطقي  .دعونا نفكر بالضرر وخطورة الضرر  ،ومن ثم  .هل من الممكن إعطاء مثال على تصرف
قد يصدر من قبل احد الوالدين او من قبل مقدمي الرعاية ويسبب األذى الجسدي للطفل؟
س :بالتأكيد .هذا قد يتضمن بعض التصرفات التي تستخدم القوة الجسدية  ،مثل اللكم  ،الهز او الرج ،الصفع ،العض
 ،الركل .١٣.وهذا قد يتضمن تصرفات التي من الممكن ان تتسبب بان يصبح الطفل ضحية او مريضاا ،مثل بان يعاقب
الطفل عن طريق طرده خارج منزله  ،ومن ثم يتأذى الطفل جسديا خلل بقاءه بالخارج .او يتم حرمان الطفل من
الماء كنوع من العقاب مما قد يسبب له الجفاف.١٤.
م :ماذا عن السهوأو اإلهمال ،أو عدم القيام بالفعل اللزم مما قد يسبب األذى الجسدي؟
س :مثال على األذى الذي قد يسببه اإلهمال هو انه من الممكن ان يصاب الطفل بالضرر بسبب االشراف غير
الكافي . ١٥.مثال آخر على األذى من عدم وجود فعل  ،او اإلغفال من قبل مقدم الرعاية قد يكون اذا كان هناك زجاج
متكسر في البيت ولم يتم إصلحه فمن الممكن ان يقوم األطفال بإيذاء أنفسهم .١٦.
م :ان هذا صحيح – لقد ميز القانون األذى الجسدي الذي قد يسببه فعل يقوم به احد الوالدين للطفل ،او اإلهمال .
س :نعم.
م :حسناا ،ماذا عن األفعال التي قد تسبب األذى الجنسي؟
س :هذا يتضمن األنشطة التي تسبب االضطهاد واالستغلل الجنسي .وهذا يتضمن أيضا في حالة قيام احد الوالدين
بلمس الطفل بطريقة جنسية  ،او طلب من الطفل القيام بتصرف مثل هذا.١٧ .
م :ماذا عن اإلهمال؟
س :مثال على األذى الجنسي الذي قد ي حدث بسبب اإلهمال من قبل الوالدين او مقدمي الرعاية ،هو ترك الطفل دون
االشراف الكافي وكنتيجة لذلك  ،قد يتعرض الطفل للعتداء الجنسي.١٨.
م :اآلن  ،النوع التالي ،على ما أتذكر  ،هو األذى النفسي.
س :نعم ،ولقد قامت بالفعل منظمة ( سي واي اف اس أي) بإيضاح تعريف لألذى النفسي  .لقد أوضحت منظمة (
سي واي اف اس أي) ان األذى النفسي يتمثل في القلق الشديد ،االكتئاب  ،االعتزال ،وسلوك التدمير الذاتي أو السلوك
العدواني و /او تأخر النمو.١٩ .
.١٣طيف األهلية ٢١-١٧
.١٤طيف االهلية٢٥-٢٢
.١٥طيف األهلية ٤٣-٣٩
.١٦طيف االهلية٤٨-٤٤
.١٧طيف األهلية ٢٩-٢٦
.١٨طيف األهلية ٤٣-٣٩
. .١٩قانون أونتاريو لخدمة الطفل والشاب واالسرة ،٢٠١٧،س و ،٢٠١٧سي،١٤اس سي http://canlii.ca/t/547lr#sec74subsec2
اتش،١اس٧٤
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م :يبدو لي ان أي نوع من االضطهاد – مثل االضطهاد الجسدي او الجنسي  ،على سبيل المثال – من الممكن ان يؤدي الى
األذى النفسي.
س :ان هذا صحيح – ان األذى النفسي قد يخفي خلفه أنواعا أخرى من سوء التعامل  .ولكن على الرغم من ذلك ،فان طيف
األهلية يوضح ان هناك نمط خاص لسوء المعاملة النفسية الذي قد يؤدي الى األذى النفسي.٢٠.
م :هل من الممكن إعطاء أمثلة على أصناف سوء المعاملة النفسية ؟
س :بالتأكيد  .من الممكن ان تتضمن أصنافا كثيرة مثل الرفض أو اإلهانة تجاه الطفل  ،كفضح الطفل اذا ما اظهر عاطفته.
أصناف اإلرهاب تجاه الطفل  ،كالتهديد بالعنف تجاه االطفال او تجاه من يحبون من األشخاص أو األشياء .أصناف من عزل
الطفل قد تمثل أيضا نوع من األذى النفسي ؛ على سبيل المثال ،حرمان الطفل باستمرارنا التفاعل والتواصل مع اقرانه او
البالغين خارج المنزل.٢١.
م :حسنا .بينما تبدو بعض األمور كنوع من األذى النفسي الواضح  ،فان أمور أخرى تبدو اقل وضوحاا .على سبيل المثال،
ألسباب كثيرة  ،بعض الوالدين يظهرون عاطفة تجاه أطفالهم  ،بينما البعض اآلخر ال يفعل .هل يعتبرعدم قدرتك على إظهار
عاطفتك تجاه أطفالك نوعا ا من سوء المعاملة النفسي؟
س :نعم  ،وفقا لطيف األهلية  ،فان انماط إهمال الطفل -مثل التفاعل مع الطفل فقط في حالة الضرورة القصوى أوعدم التعبيرعن
العاطفة  ،الرعاية  ،والمحبة تجاه الطفل -من الممكن اعتبارها سوء المعاملة النفسية.٢٢.
م :ماذا عن اإلهمال؟
س :مثال عن اإلهمال يمكن اذا كان الطفل يعاني من القلق الشديد ،ولم يقم الوالدين بتوفيرالدعم الكافي له ،مثل االستشارة .٢٣.
اآلن  ،قبل بضعة دقائق اثرت نقطة رائعة ان هناك الكثير من األسباب التي تجعل الوالدين ال يقوما بإظهار كمية العاطفة
"المتوقعة" منهم تجاه طفلهم  ،او االستجابة لعاطفة الطفل بالطريقة التي نعتبرها "طبيعية " .هل يمكنك التوسع قليل في تفسير
ماذا تعني بذلك؟
م :حسناا ،على سبيل المثال ،قد يعاني بعض اآلباء من صدمة كامنة بأنفسهم .أو  ،قد يكون بعض اآلباء قد تم تعليمهم من قبل
ا
عاطفة اقل تجاه أطفالهم من الطريق التي نعتبرها نحن " طبيعية " من وجهة نظرنا الغربية.
آبائهم إظهار
س :حسناا .ان هذا صحيح .جزء من السبب بان هذا كله معقد للغاية هو معرفتنا ان اآلباء قد اليكون لديهم طريقة للحصول على
الدعم للصدمة التي مروا بها بأنفسهم او التي ما زالوا يمرون بها.
نحن أيضا نعرف بان العوائل قد يكون لديهم الكثير من الحواجز  ،واحدة منها قد تكون ان توقعاتنا بشأن اآلباء دائما ما تتمحور
حول ما نعتبره نحن " طبيعيا" في أونتاريو .لهذا السبب وألسباب أخرى كثيرة ،
من المهم ان يعرف اآلباء واألمهات ما الذي يتوقعه منهم القانون في أونتاريو ،وبهذا يمكن للعوائل البحث عن الدعم اذا عند
الحاجة اليه .على سبيل المثال ،ارادت بعض العائلت التي قد تحدثت معهم العمل مع شخص ما من ضمن مجتمعهم لغرض
معرفة كيفية تحقيق التوازن بين مختلف الممارسات الثقافية في قانون أونتاريو لخدمات الطفل والشاب واألسرة .ان هذا قد يعني،
على سبيل المثال ،التحدث عن تجربة األبوة واألمومة التي ال تسبب أي نوع من األذى فيما تحدثنا عنه اليوم ،والتي التزال
مفيدة لعوائلهم.
.٢٠طيف االهلية٦٠-٥٩
.٢١طيف األهلية ٦٠-٥٩
.٢٢طيف االهلية٦٠-٥٩
.٢٣طيف االهلية٦٣-٥٨
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م :حسناا .لقد تحدثنا اليوم عن قانون أونتاريو لخدمات الطفل والشاب واألسرة  .يجب على اآلباء واألمهات ان يدركوا انهم اذا
اتخذوا إجراءات اولويتخذوا إجراءات ( اإلهمال ) مما قد يسبب األذى او خطر اإلصابة باألذى أطفالهم  ،بان جمعيات حماية
األطفال لديها المسؤولية القانونية بالتدخل بالوضع واتخاذ اإلجراءات التي قد تجدها مناسبة لحماية الطفل.
س :نعم  .وعلى سبيل المثال ،مختلف أشكال األذى متضمنا الجسدي ،الجنسي ،والنفسي.وهذا يعني ان على اآلباء واألمهات
ان يتذكروا عدم التصرف بطريقة قد تسبب مثل هذه األشكال من األذى او خطر اإلصابة باألذى .قد يكون هذا أمراا صعبا ،
ويمكن للعائلت ان تتواصل للحصول على الدعم داخل مجتمعاتهم للمساعدة على إيجاد إجراءات لألبوة واألمومة مع الحفاظ
على أهداف منظمة ( سي واي اف اس أي) في أونتاريو .
م :بقي لدي الكثير من األسئلة  ،مثل ماذا هي االجراءات عندما تعتقد جمعية مساعدة األطفال بان الطفل قد تعرض لألذى او
انه في خطر اإلصابة باألذى ؟ وكيف تسمع جمعية حماية األطفال عن هكذا حاالت؟
س :ان هذه فعل أسئلة مهمة حقا ا  .سوف نتحدث عنها في حلقاتنا التالية  .لهذا أبقى على اتصال! وأيضا سنقوم بالنظر الى
أسئلة أخرى مثل  ,كيف تؤثر العنصرية  ،التحيز والتمييز على القرارات فيما بتعلق بقانون )  (CYFSA؟ ما هي العوائق المعقدة
وعدم المساواة التي تواجهها العائلت الجديدة عندما تحاول استيعاب التوقعات المرتبطة بقانون ( )CYFSA؟
م :اذا كنت تحتاج الى الدعم الفوري  ،فراجع قائمة الموارد والمصادر الواردة ادناه  ،او تحقق من نهاية الحلقة  ،١المعلومات
القانونية  ،١٠١للتعرف عليها  .اذا كان لديك أسئلة محددة حول وضعك  ،تذكر االتصال بمحامي ممن لديه خبرة في هذا المجال
من القانون للحصول على النصيحة القانونية  .شكرا لك للستماع  .نراك في المرة القادمة!

مصادر العمل
قانون أونتاريو لخدمات الطفل والشاب واألسرة  . ٢٠١٧اس او ، ٢٠١٧سي،١٤اس سي اتش ١
طيف األهلية لتقديم الرعاية الخيرية للطفل في أونتاريو ،٢٠١٦

الشكر والتقدير
شكرا للموظفين في خدمات أونتاريو للمساعدة القانونية  ،مكتب مقاطعة هاملتون -كتشنر لمراجهة إصدارات هذا البودكاست .
شكرا أيضا لكادر جمعية حماية الطفل الكاثوليكية في هاملتون على الجهود في المحاورات والمشورات المبذولة على مشروع
التعلم األسري الذي في النهاية يساعد على توصيل محتويات هذا البودكاست وفهمها .
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