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ما هي المعلومات التي ستُـقـدَّم لي؟
أثناء  الرعاية  مقدم   / ووالديها  المّدعاة  للضحية  اعتبار خاص  إيالء  يتم 

ذلك: في  بما  التحقيق، 

زمني  	 جدول  بإعداد  المحقق  سيقوم  التحقيق.  سير  بخطوات  إبالغك 
الرعاية مقدم  الطفل/  بوالدي  لالتصال  عليه  متفق 

من  	 أكثر  هناك  كان  إذا  بالطفل-  المتعلقة  التحقيق  بنتائج  إخطارك 
الرعاية  مقدم   / الوالدين  إعطاء  فسيتم  التحقيق،  في  مّدعاة  ضحية 

فقط  بطفلهما  المتعلقة  المعلومات 

التحقيق. 	 لة  ُمَحصِّ على  عام  بشكل  إطالعك 

ادعاء  كافية إلثبات وقوع  أدلة  كانت هناك  إذا  ما  "نتائج"  يصف مصطلح 
النتيجة "غير  فإن  كافية،  أدلة  هناك  تكن  لم  إذا  "ُمثبَتة".  نتيجة   - معين 

ُمثبَتة".

قيادة  تتخذها  التي  الرئيسية  القرارات  لة"  "ُمَحصِّ مصطلح  يصف  بينما 
تتعلق  أن  يمكن  التحقيق.  في  أكثر  أو  ادعاء  إثبات  يتم  عندما  األبرشية 

التشغيلية  أوالقضايا  معه  التحقيق  تم  قد  األبرشية  في  موظف  بشأن  لة  الُمَحصِّ
النظامية. أو 

معلومات للشهود
فإن دور  أخذ شهادته،  الفراغ من  ويتم  الشهود  أحد  المحقق  يقابل  أن  بمجرد 

 / والوالد  الطفل  إخطار  سيتم  اكتمل.  قد  يكون  التحقيق  في  الشاهد  الطفل 
فيما  معلومات  إعطاؤهم  يتم  لن  ولكن  التحقيق،  اكتمال  عند  الرعاية  مقدم 

لة. الُمَحصِّ أو  بالنتائج  يتعلق 

معلومات  للوالدين  ومقدمي
  الرعاية   لألطفال  المشاركين في

 تحقيق األبرشية

الطفل محمي أثناء التحقيق وبعده
مصلحتهم.  يخدم  وما  ورفاهيتهم  األطفال  سالمة  بتعزيز  األبرشية  تلتزم 

المشاركين  األطفال  إعطاء  بضمان  األبرشية  للكيانات  المحلية  القيادة  تلتزم 
للطفل  اإلضافي  والدعم  االستشارة  ترتيب  يمكن  خاصة.  رعاية  التحقيق  في 

مهموماً. أو  قلقًا  تجعله  العملية  كانت  إذا 

يميِّز ضده  أو  يستهدف طفاًل  األبرشية  العاملين في  أحد  بأن  ادعاء  أي 
التحقيق سيُؤخذ  في  بسبب مشاركته  أو  ادعاء سوء سلوك  أبلغ عن  ألنه 

التأكد من  تم  .إذا  الطفل  مكتب حماية  فيه  يحقق  الجد وسوف  على محمل 
نفسه  يعّرض  فإنه  التمييز،  هذا  مثل  في  كان طرفاً  األبرشية  في  أن موظفاً 

الجادة. التأديبية  اإلجراءات  لخطر 

ولن  الشهود  األطفال  هوية  على  بالمحافظة  الطفل  حماية  مكتب  سيقوم 
األبرشية  لموظف  يحق  بذلك.  للقيام  قانونيًا  اضطروا  إذا  إال  عنهم  يكشف 

السلوك،  بإساءة  االدعاء  له  يُوّجه  الذي  هو  معرفة من  للتحقيق  يخضع  الذي 
األطفال. الشهود من  في معرفة هوية  الحق  له  ليس  ولكن 

الرجوع  يمكنك  التحقيق،  في  يحدث  ما  حول  التفصيلية  المعلومات  من  لمزيد 
مكتب  كتيّب  على  واالطالع  األطفال  حماية  بمكتب  الخاص  الويب  موقع  إلى 

األبرشية. بأطفال  الخاص  التحقيق  في  يحدث  ماذا  الحماية 

مكتب الحماية
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أمراً  الطفل  تجاه  المشين  السلوك  أو  المعاملة  بسوء  ادعاٍء  أي  األبرشية  تَعتبِر 
مقبول. غير 

أو  إما كضحية  األبرشية  به  تقوم  الذي  التحقيق  في  الطفل  يشارك  أن  يمكن 
قِبَل موظٍف في  السلوك من  أو سوء  المعاملة   االدعاء بسوء  كشاهد على 

العادي  ومن  للغاية،  ُمرِهـقًا  أمراً  تحقيٍق  أي  في  المشاركة  تكون  قد  أبرشية. 
والذهول. باالرتباك  الشعور 

هناك  يكون  عندما  ما حدث  فهم  إلى  األبرشية  تُجريها  التي  التحقيقات  تهدف 
مشين. لسلوك  أو  المعاملة   لسوء  الطفل  تعرض  من  مخاوف 

يكون موجوًدا، والمساعدة في  قد  تقليل أي خطر  والغرض من ذلك هو 
للطفل  يكون ضروريا  قد  الذي  الدعم  وتقديم  الطفل  على سالمة  الحفاظ 

الهدف. لذلك  وأسرته وصوال 

من سيتولى معالجة الشكوى؟
االدعاء. جدية  مدى  مع  يتناسب  مستوى  على  التحقيقات  األبرشية  ستتولى 

المدرسة- دور اإلشراف والدعم  أو مدير  ناظر  أي  المحليون-  القادة  يتولى  قد 
غير  المحلية"  "التحقيقات  هذه  التحقيقات.  بعض  الحماية  مكتب  إجراء  عند 

يشّكل  أو ألنه  أقل خطورة  االدعاء  أكبر ألن طبيعة  ويتم حلها بسرعة  رسمية 
فحسب. المهنية  للمعايير  بسيطاً  انتهاكاً 

عنها،  اإلبالغ  يتم  التي  االدعاءات  جميع  في  التحقيق  الحماية  مكتب  على  يجب 
قد يشمل ذلك األمور  به.  القيام  المناسب  وكذلك إجراء أي تحقيق آخر يرى من 

فعلي. أو  ر  ُمتَصوَّ تعارض مصالح  فيها  يوجد  التي 

هل سيتم االتصال بالشرطة؟
الصلة  ذات  األخرى  والسلطات  ويلز  نيو ساوث  بإبالغ شرطة  األبرشية  ستقوم 

الذي: اإلجرامي  بالسلوك 

األطفال 	 فئة من  أو  يشـمل طفالً 

القانون. 	 عليها  يعاقب  خطيرة  جريمة  يشكل 

خمس  لمدة  بالسجن  القانون  عليها  يعاقب  التي  الجريمة  هي  الخطيرة  الجريمة 
أكثر. أو  سنوات 

المجتمعات  وزارة  إلى  تقرير  رفع  أيًضا  لنا  يمكن  االدعاء،  طبيعة  وحسب 
سابقًا(.  FACS( والعدل 

كم من الوقت سيستغرق التحقيق؟
قد  لكن  قليلة.  أسابيع  في غضون  حلها  ويتم  نسبيًا  مباشرة  التحقيقات  تكون  قد 

سنوات. وأحيانًا  شهور،  لفترة  أخرى  تحقيقات  تمتد 

بإجراء  القانونية  السلطات  قيام  خطورة  األكثر  التحقيقات  بعض  تتضمن 
الشرطة  يات  تحرِّ  - األسبقية  لها  القانونية  السلطات  تحقيقات  الخاصة.  تحقيقاتها 
والعدل.  المجتمعات  وزارة  مثل  األخرى  القانونية  السلطات  تليها  األولوية،  لها 

استكمال  حين  حتى  القانونية  السلطات  انتظار  األبرشية  على  يتحتم  غالباً، 
التحقيق. ببدء  لألبرشية  يُسمح  أن  قبل  أوالً،  تحرياتهم 

ل ستتم مقابلة طفلي؟
المشاركة  على  والطفل  الرعاية  مقدم   / الوالد  من  كلٍّ  موافقة  المحقق  سيطلب 

الرعاية والطفل على  مقدم   / الوالدين  كٌل من  إذا وافق  التحقيق.  في 
لمقابلة  الالزمة  الترتيبات  باتخاذ  المحقق  فسيقوم  التحقيق،  في  المشاركة 

الطفل.

مقابلة  تتم  أن  يجب  اإلمكان.  قدر  والدعم  باألمان  الشعور  إلى  الطفل  يحتاج 
للطفل  الرعاية  مقدمي   / الوالدين  أحد  يكون  أن  يجب  بحضور شهود.  الطفل 

الطفل. مقابلة  به حاضراً في  بالغ آخر موثوق  أو شخص  أو كالهما، 

المقابلة  تسجيل  سيتم  والطفل،  الرعاية  مقدم   / الوالدين  موافقة  أخذ  بعد 
وسيتم  للمقابلة،  مكتوب  سجل  إلى  الصوتي  التسجيل  نسخ  سيتم  صوتيًا. 

الرعاية(. مقدم   / الوالدين  الطفل )عن طريق  إلى  منه  نسخة  إرسال 

التحقيق،  في  المشاركة  الطفل عدم  أو  الرعاية  مقدم   / الوالد  اختار  إذا 
من  إن  المحقق.  إلى  كتابيًا  قراره  تقديم  الرعاية  مقدم   / الوالد  من  فسيُطلب 

التحقيق. على  المشاركة  عدم  اختيار  يؤثر  أن  المحتمل 


