
اجتماع 
سالمة الطفل

األولي 
Initial Child Safety Conference (ICSC)

يستحق كل طفل أن يكون آمنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول اجتماع سالمة الطفل األولي 
األطفال  خدمات  بموظفي  االتصال  الرجاء   ،)ICSC)

المدرجة أسمائهم فيما يلي:

اسم متخصص حماية األطفال:
  

_______________________________

رقم الهاتف:________________________ 

اسم المشرف:_______________________

رقم الهاتف: ________________________

رقم الحالة: ________________________

موقع االجتماع: ______________________

______________________ وقت االجتماع: 

ما هو االجتماع سالمة الطفل األولي؟
اجتماع سالمة الطفل األولي هو اجتماع لتحديد أفضل 

أنواع التدخل التي ستحافظ على سالمة الطفل، مع إشراك 
وتمكين أولياء األمر/ القائمين على رعاية األطفال في 

عملية صنع القرار.

األولي،  الطفل  سالمة  اجتماع  حول  أسئلة  أي  لديك  كانت  إذا 
الساخن  الخط  موظفي  أو  الميداني  بالمكتب  االتصال  الرجاء 

المدرج أسماؤهم فيما يلي:

المكاتب الميدانية لسالمة الطفل
برونكس

2501 Grand Concourse, Bronx, NY 10468  
هاتف : 2140 / 1732 / 933-1731 (718).

بروكلين
1274 Bedford Avenue, Brooklyn, NY 11216

هاتف : 4531 / 623-4595 (718).
مانهاتن

55West 125th Street, New York, NY 10027
هاتف : 676-7108 (212). 

أو
.(212) 534-6975

كوينز
165-15 Archer Avenue, Jamaica, NY 11433

هاتف : 8941 / 557-8939 (718).
ستاتن أيالند

350 St. Mark’s Place, Staten Island, NY 
10301

هاتف : 3785 / 720-2817 (718). 

المعلومات الخاصة بالخط الساخن
الخط الساخن لحقوق أولياء األمور واألطفال

 هاتف :
)212) 676-9421

 لإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال أو اإلهمال:
1-800-342-3720

لمزيد من المعلومات عن برامج خدمات األطفال 
لألطفال والبالغين والعائالت،

اطلب 311
(DCP(  قسم حماية األطفال
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عزيزي ولي األمر/ الراعي:

لقد قررت إدارة خدمات األطفال في 
مدينة نيويورك أن عقد اجتماع سالمة 

أطفال أولي )ICSC( ضروري لحماية 
أطفالك.  ولذلك نحن ندعوك للمشاركة 

في هذا االجتماع الذي سيتخذ قرارا 
لتوفير أفضل حماية ألطفالك. إننا نريد 

أن نعمل معك لحماية أطفالك من أجل 
تعزيز عائلتك، وضمان مشاركتك في أي 

قرار سيتخذ.

 

لماذا يجب أن نعقد االجتماع األولي لسالمة 
الطفل؟

  لتوفير منتدى لمشاركة ومناقشة جميع وجهات 
النظر الخاصة بوضع السالمة.

  إلجراء تقييم شامل ألداء عائلتك، بما في ذلك 
مواطن القوة في عائلتك واالحتياجات إلى 

الخدمات
  للتوصل إلى قرار بشأن خطة تحمي أطفالك  
     وتحافظ على الروابط األسرية وتحقق   

     االستقرار ألطفالك

من سيشارك في االجتماع؟
سيضم االجتماع مشاركتك ومشاركة مؤيديك/مواردك 

وطاقم موظفي حماية األطفال والمدافعين عن حقوق ولي 
األمر وموارد على المجتمع المحلي، وموظفي الحفاظ 

على األسرة، وأي مقدم خدمة مالئم يمكنه تقديم 
المعلومات الالزمة لتطوير أفضل خطة عمل ممكنة.  

يقوم مقيم متخصص لألطفال بتوجيه االجتماع. يتم 
تدريب كل مقيم على تسهيل االجتماعات ومهارات 

الوساطة.  

ماذا يحدث في االجتماع األولي لسالمة الطفل؟
يستهل االجتماع بتحديد الموقف الذي استدعى عقد 

االجتماع ومناقشة للمخاوف الخاصة بالسالمة.  ثم تتلوه 
مناقشة لمواطن قوة العائلة والطفل والتحديات التي تخدم 
كوسيلة لتطوير خطة سالمة موصى بها. نرجو أن تكون 

مستعدا لمشاركة مخاوفك وأفكارك وأحضر معك أي 
وثائق مساندة.. قد ينتج عن قرار االجتماع األولي لسالمة 
الطفل تبني خطة خدمات مبنية على أساس المجتمع أو أو 

وضع طفلك في الرعاية األسرية البديلة ، إذا ما دعت 
الحاجة.

اجتماع سالمة الطفل األولي
Initial Child Safety Conference (ICSC)

أين ومتى سيعقد االجتماع ؟
سيقوم متخصص حماية الطفل المخصص لكي بتزويدك 
بالمعلومات الخاصة بمكان وزمان انعقاد االجتماع.  إذا 
كان الوضع يتطلب التدخل الفوري بسبب السالمة، فمن 
المرجح أن االجتماع سيعقد في نفس اليوم الذي تجري 

فيه الزيارة المنزلية.  في بعض الحاالت، قد يتم عقد هذا 
االجتماع في يوم العمل التالي.  إذا ما تم ذلك،قد يطلب 

منك القيام بترتيبات لسالمة ألطفالك، أو للتوقيع على 
إيداع أطفالك في الرعاية لمدة 3 أيام.  وهذا يعني أنه 
يمكن وضع طفلك في الرعاية األسرية البديلة ، بإذن 

منك، لمدة تصل إلى 3 أيام من دون تدخل من محكمة 
األسرة. وسيتيح ذلك فرصة التقييم والمناقشة وتخطيط 

للسالمة على نطاق واسع.


