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حفظ ارتباط کودکان

تبدیل شدن به خویشاوند مراقب

همه ما آگاه هستیم که کودکان بهرتین رشد را در نهاد
خانواده می کنند .اگر یک کودک یا جوان نتواند در
خانه زندگی کند ،هدف اصلی این است که مکانی نزد
افرادی برای او پیدا شود که آنها را میشناسد و نوعی
از ارتباط بین آنها وجود دارد ،مانند سایر اعضای فامیل
یا دوستان .به این روند ،برنامه سکونت خویشاوندی
گفته میشود که در آن خویشاوند یا فردی که از
نظر عاطفی به کودک نزدیک است مسئولیت اصلی
مراقبت و بزرگ کردن وی را میپذیرد .طی این دوره،
Children’s Aid Societyبا همکاری خانواده کودک
تالش میکند تا محیط خانگی امنی را برای کودک
مجددا فراهم کند .هدف ما این است که با همکاری
خانوادهها اطمینان حاصل کنیم که فرزندان میتوانند
در محیطی امن نزد خانوادههایشان زندگی کنند.

شام میتوانید با  Children’s Aid Societyمتاس بگیرید و برنامه
مراقبتی خود برای یک کودک را ارائه دهید ،یا ممکن است یک
کارشناس با شام متاس بگیرد و سواالتی درباره توانایی شام برای
کمک بپرسد.

یافنت خویشاوند
وقتی  Children’s Aid Societyبا یک خانواده کار
میکند ،ما سواالتی را درباره سایر اعضای فامیل،
دوستان و سایر افراد حامیتگر از کودکان و والدین
آنها میپرسیم .ما از روند یافنت اعضای خانواده برای
به هم رساندن کودکان ،والدین ،سایر اعضای خانواده
و جامعه استفاده میکنیم.

خویشاوندان مراقب
خویشاوند میتواند شامل سایر اعضای خانواده،
مانند پدر بزرگ و مادربزرگ ،داییها و عموها،
و خالهها و عمهها و همه فرزندانشان یا دوستان
باشند .این فرد همچنین میتواند هر کسی از اعضای
دایره آشنایان کودک یا جامعه باشد که کودک با او
رابطهای دارد .سایرین ،مانند همسایگان ،معلامن،
مربیان ،اعضای جامعه مذهبی یا ارائه دهندگان
خدمات مراقبت روزانه که فرزند شام را میشناسند
نیز میتوانند برنامهای برای مراقبت از فرزندتان
ارائه دهند.

ارزیابی خویشاوندان مراقب
وقتی مراقبان بالقوه پیدا شدند ،یک ارزیابی انجام میشود تا از
توانایی آنها برای تامین کودک و مراقبت از او اطمینان حاصل شود.
خویشاوندان مراقب باید توانایی خود را برای تامین نیازهای کودک،
درست مثل اینکه والدین موقت آنها هستند ،نشان دهند .آنها
همچنین باید بررسی پیشینه ،توسط پلیس و سازمان رفاه کودکان را
نیز پشت رس بگذارند.

مزایای زندگی با خویشاوند برای کودکان و
جوانان
• میتوانند با افرادی زندگی کنند که آنها را میشناسند و به آنان
اعتامد دارند
• احساس عمیق هویت و تعلق به خانوادهشان دارند
• به احتامل بیشرتی به زندگی با خواهر و برادرهایشان ادامه
میدهند
• به احتامل بیشرتی در جامعه خود باقی میمانند و کمرت احتامل
دارد مدرسه خود را عوض کنند
• کمرت ممکن است از خانه فرار کنند
• قابلیت انعطافپذیری بیشرتی پیدا میکنند و میتوانند به
بزرگساالنی با اعتامد به نفس تبدیل شوند

مسئولیتهای خویشاوندان مراقب
• تامین محیطی امن ،ایمن ،حامیتکننده و پرورشدهنده به
عنوان خانه.
• مشارکت در برنامهریزی برای کودک
• برای حفظ رابطه کودک با والدینش به او کمک کنید
• از نظر مالی و حقوقی مسئول مراقبت از کودک باشید

حقوق قانونی شام
شام حق دارید:

حامیت برای خویشاوندان مراقب
یک کارشناس حامیتی از سوی Children’s Aid Society
برای خویشاوندان مراقب تعیین میشود تا به آنها در حامیت
از کودکان برای زندگی درخانهشان کمک کنند .خویشاوندان
مراقب ممکن است واجد رشایط دریافت کمک موقت
مراقبتی از سوی Ontario Works، Canada Child Benefit
و مراکز نگهداری روزانه از کودک با تخفیف باشند.

کارشناس خویشاوندی شام
• به ایجاد برنامه و تعیین اهداف برای برنامه مراقبتی از
فرزندتان کمک میکند
• مسیر رسیدن به خدمات اجتامعی را به شام نشان میدهد
و کمکتان میکند تا فرمهای درخواست برای این خدمات را
تکمیل کنید
• در زمینه ارتباط با مدرسه فرزندتان به شام کمک میکند
• به شام و فرزندتان کمک میکند به رشایط جدید زندگی
عادت کنید

مسئولیتهای حقوقی
اگر کودکی برای قرار گرفنت تحت رسپرستی با حکم دادگاه
به خانه شام آورده شد ،حق دارید وکیل داشته باشید تا در
این روند به شام کمک کند .میتوانید از دفرت کمک های
حقوقی درخواست کمک کنید ( .)1-800-668-8258اگر قادر
به وکیل گرفنت نیستید ،میتوانید در روز برگزاری دادگاه برای
صحبت با مشاور حقوقی شیفت (خدمات وکیل رایگان که
توسط دادگاه تامین میشود) نامنویسی کنید .برای صحبت
با مشاور حقوقی شیفت در روز دادگاه ،بهرت است تا جایی
که میتوانید زودتر به محل برسید تا بتوانید نامنویسی کنید
چون زمان انتظار میتواند بسیار طوالنی باشد.

که با شام با احرتام و با رعایت حساسیتهای فرهنگی رفتار شود
که برای هر مالقات و برای همه تعاملها با Children’s Aid
 Societyاز خدمات ترجمه همزمان بهرهمند شوید
که در تعیین برنامههای خدماتی برای خانوادهتان مشارکت داشته
باشید
که در تصمیمگیری درباره خانوادهتان مشارکت داشته باشید
که انتظار داشته باشید خدمات به شیوهای حرفهای و به موقع به
شام ارائه شود
که پاسخ سواالت و متاسهای تلفنی خود را بدون معطلی دریافت
کنید
که از همه گزینهها و پیامدهای هر تصمیم یا اقدامی مطلع
شوید
که اگر وضعیت شام با روندهای حقوقی و دادگاهی رس و کار
پیدا کرد ،این موارد را درک کنید
که بتوانید بازخوردهای خود را مطرح کنید یا دغدغه /شکایات
خود را آزادانه ابراز کنید
که اطالعات شام محرمانه نگه داشته شوند
که در صورت درخواست ،به اطالعات خودتان که در سوابق
موجود است دسرتسی داشته باشید

مسئولیتهای شام

هویت و میراث بومی

• با کارشناسان و پرسنل با احرتام رفتار کنید
• بدون فوت وقت با کارشناسان و پرسنل ارتباط برقرار کنید
• اگر سوال یا شکایتی دارید با کارشناس خود صحبت کنید
• مدرک شناسایی قانونی ارائه دهید (مانند گواهینامه
رانندگی)

اگر شام یا فرزندتان از اقوام اولیه کانادا ،اینوئیت یا
متیساست یا میراث بومی دارد ،ما ارتباط شام را با
Dnaagdawenmag Binnoojiiyag Child and Family
 Servicesکه یک نهاد رفاهی کودکان و خانوادههای بومی
است برقرار میکنیم .این سازمان به جوامع بومی خدمات
متناسب با فرهنگ و آداب آنها ارائه میدهد .از طریق
شامره  705-295-7135با ما متاس بگیرید یا به وب سایت
 www.binnoojiiyag.caمراجعه کنید.

روند شکایت
ما میخواهیم نگرانیهای شام را بدانیم و برای رسیدن به
یک راه حل با شام همکاری کنیم .لطفاً هر چه رسیعرت درباره
نگرانی خود با کارشناستان صحبت کنید .برای کسب اطالعات
بیشرت درباره روند رسمی شکایت ،Children’s Aid Society
لطفاً به وب سایت ما مراجعه کنید:
www.yorkcas.org/client.asp

متاس با ما

مراقبت رسپرستی:
fostering@yorkcas.org
فرزندخواندگی:
adoption@yorkcas.org
داوطلب		:
volunteering@yorkcas.org
سخرنانیها:
speakers.bureau@yorkcas.org
کمک اهدایی:
www.yorkregionchildrensfund.org
اشتغال:
human.resources@yorkcas.org

ما را در  Twitterدنبال کنید
@YorkRegionCAS

شامره تلفنهای مهم
کمک برای مراقبت موقت از طریق
Ontario Works
York Region
1-877-464-9675 • www.york.ca
Toronto
416-397-0330
www.toronto.ca/socialservices
Peel
905-793-9200
www.peelregion.ca/hsapply
Durham
905-428-8982 • www.durham.ca
Simcoe
705-722-3132 • www.simcoe.ca
Canada Child Benefit
1-800-387-1193
Telehealth Ontario
1-866-797-0000
Legal Aid Ontario
1-800-668-8258
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