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 عدد كبیر من العائالت تحصل على مساعدة من دائرة الخدمات االجتماعیة
الخدمة االجتماعیة الذین  وفي كل البلدیات. یعمل فیھا اختصاصی متواجدة متوفرةدائرة الخدمات االجتماعیة إن 

 عندھم معارف خاصة عن إحتیاجات األطفال، و عملھم ھو التأكد من أن نمّو األطفال یتم بشكل آمن.
مما یعني أنھم یساندون مثالً عائالت یكون فیھا أحد الوالدین یعاني من اإلدمان أو من حالة نفسانیة سیئة. 

ایة األطفال و الوالدین الذین یتعرضون إلى عنف أو كما أن مھمة دائرة الخدمات االجتماعیة ھي حم
 اعتداء.

 
یمكن المھم أوال و قبل كل شیئ ھو أن تسیر األمور بشكل جید في المنزل 

على نوع الطرفان  ینالطرفلدائرة الخدمات االجتماعیة مساعدتكم بعدة أشكال. ما یحدث عادة ھو أن یتفق 
 لتي فیھاالدعم المناسب. تستطیع مثالُ العائالت ا

 الكثیر من النزاعات أن تلتقي بشخص مختص و لھ خبرة
في مساعدة العائالت في حّل ھذا النوع من المشاكل. كما یمكن لك بوصفك أب أو أم الحصول 
على مساندة في دورك كوالد، سواء على شكل محادثات على انفراد أو في مجموعات. أما فیما 

مساند أو أن یلتقوا بأطفال آخرین یتواجدون في نفس یخص األطفال فیمكن أن یعّین لھم شخص 
 الوضع.

 
 یمكن للجمیع طلب الدعم و الحمایة

إذا كان المرء یعتقد أنھ بحاجة إلى دعم و حمایة فیمكن لھ االتصال بدائرة الخدمات االجتماعیة 
و التحدث عن وضعھ. یمكن لألطفال و الوالدین على حد سواء االتصال بدائرة الخدمات 

 االجتماعیة للحصول على مساندة و دعم.
 
 

 لكي یمكن التحدث مع دائرة الخدمات االجتماعیة یجب االتصال بمكتبھم في 
البلدیة التي تقیم فیھا. كما تجد على موقع االنترنت الخاص بالبلدیة رقم الھاتف و 

 طرق أخرى لالتصال بھم.
 
 
 

ذا كان ھناك قلق یمكن للجمیع االتصال بدائرة الخدمات االجتماعیة إ
یمكن لكل من یشك في أن طفل ما ربما یتعرض ألذى أن یقدم بالغاً طفل ما  حول عن

 لدائرة الخدمات االجتماعیة.  البالغ ال یعني أنك تبلغ
 عن والد على سبیل المثال، و إنما تبلغ عن القلق عن طفل ما. إذا شك طاقم العمل

عایة الطبیة و الصحیة أن أحد األطفال یتعرض في دار الحضانة أو في المدرسة أو في الر
 ألذى، فھم ملزمین طبقا للقانون بتقدیم بالغ لدائرة الخدمات االجتماعیة.

 
 

علیك بتقدیم البالغ مباشرة لدائرة الخدمات االجتماعیة. إذا كنت ترید طرح أسئلة فقط عن وضع طفل ما، 
 یمكن القیام بذلك بدون ذكر إسم الطفل.



 ماذا یحدث بعد ذلك؟
إذا قّیمت دائرة الخدمات االجتماعیة أن ھناك طفل یحتاج إلى حمایة أو مساندة فإن مھمتھم ھي معرفة 

ما ھو أفضل حّل للطفل و للعائلة. ھذا ما یعنى بالتحقیق عن وضع الطفل. خالل التحقیق یمكن للوالدین 
إبداء آرائھم. كما تحتاج دائرة الخدمات االجتماعیة إلى التحدث مع و الطفل المشاركة على حد سواء و 

 أشخاص آخرین یعرفون الطفل، مثل األقارب و المعلمین.

 ماذا یمكن لدائرة الخدمات االجتماعیة التحدث عنھ؟
كل الذین یتصلون بدائرة الخدمات االجتماعیة بحاجة إلى االطمئنان أن المعلومات الحساسة لن تصل 

آذان أشخاص آخرین. لذلك فإن دائرة الخدمات االجتماعیة لھا مسؤولیة كبیرة في حمایة إلى 
المعلومات، و ھذا ما یدعى بسریة المعلومات. كل أولیاء األمور لھم الحق بمعرفة كل ما یتعلق 

بأطفالھم. و لكن دائرة الخدمات االجتماعیة ال تستطیع التحدث عن شیئ ما قد یعرض الطفل إلى خطر 
كبیر. كلما أصبح الطفل أكبر كلما استطاع اتخاذ القرارات بنفسھ. و لذلك فُیطلب أحیاناً من األطفال 

 األكبر بالسن أن یوافقوا على إعالم أولیاء األمور بخصوص بعض المعلومات المعینة.

 الحصول على مساندة إذا كان الطفل ال یستطیع البقاء في المنزل
شكل جید في المنزل، فیحتاج الطفل إلى السكن في مكان آخر خالل إذا كانت األمور ال تسیر ب

فترة قصیرة. یمكن للطفل مثالً السكن عند عائلة أخرى (بیت تربیة عائلیة) أو منزل الرعایة أو 
). یحق للوالدین في ھذه الحاالت الحصول على مساندة من دائرة HVBالسكن ھو في بي  (

الً الحصول على مساعدة في تطویر دورھم كآباء و أمھات. و الخدمات االجتماعیة. یمكن لھم مث
 الھدف دائماً ھو أن تسیر األمور بأفضل شكل ممكن بالنسبة للطفل.

Koll på soc –   

ً

 لألطفال األكبر سنا
Kollpasoc.se ھو موقع لألطفال بخصوص دائرة الخدمات االجتماعیة. فیھ معلومات عن دائرة 
الخدمات االجتماعیة و كیف یمكن لھا مساعدة األطفال و الشباب. النصوص محررة باللغة السویدیة 

المبسطة و تنطلق من أسئلة حقیقیة طرحھا أطفال. 

www.kollpasoc.se 

http://www.kollpasoc.se/
http://www.kollpasoc.se/
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