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 6من  1صفحة 
 
 

  المعاملة بسوء المتأثر الشاب موافقة
 السریة المعلومات لمشاركة

 . وأسرھم 1المعاملة بسوء المتأثر للشباب خدماتھا وتقدیم وتنسیق تخطیط في البعض بعضھا مع تتعاون التي الوكاالت لتستخدمھ النموذج ھذا ُصمم

 التوقیع قبل محامیھ استشارة أیًضا طفلك على وینبغي .التوقیع قبل معھ فتشاور محام، لدیك كان وإذا بعنایة، ھذا الموافقة نموذج قراءة ُیرجى
 .النموذج ھذا على

 األكثر الخدمات لتحدید .طفل معیشة بحسن تتعلق مفتوحة قضیة لعائلتك وتوجد مؤخًرا أُعتقل قد طفلك ألن النموذج ھذا على التوقیع منك ُطلب لقد
 مًعا النظامین عمل كیفیة مناقشة یودان األحداث قضاء ونظام الطفل معیشة حسن نظام فإن المحكمة، إلجراءات خضوعھ أثناء لطفلك مالئمة
  .الخدمات لتنسیق

 الصحة ذلك في بما معینة معالجة إجراء على طفلك موافقة حال في .موافقتك على الحصول بدون الوكالتین بین فیما المعلومات مشاركة یمكن وال
 فإذا .ھذه المعالجة معلومات عن الكشف على الموافقة باستطاعتھ الذي الوحید ھو طفلك فإن الكحول، تعاطي أو المخدرات إدمان ومعالجة العقلیة

 قضیة تستمر سوف .طفلك فیھا المشارك األحداث جرائم قضیة على یؤثر لن ذلك فإن النموذج، ھذا على التوقیع عدم) طفلك أو( أنت اخترت
  .بذلك المحكمة أمرت إذا إال الخدمات مقدمي بین االتصاالت تستمر لن ولكن األحداث، جرائم

 المعلومات مشاركة تتم لماذا: 1 الجزء
 .للعمل مسار أنسب وتحدید واألسرة، الطفل تخدم التي المختلفة الوكاالت بین التنسیق في المساعدة ھو المعلومات ھذه مشاركة من الغرض إن

 مشاركة ستتم .بالفعل إجراؤھا تم التي اإلحاالت مع تتعارض وال الطفل احتیاجات ستلبي والمھام الخدمات أن من التأكد ھو ذلك من والھدف
 .النقاش موضوع للشاب المقدمة الخدمات لتنسیق المعلومات
 المعلومات على الحصول یمكنھ من: 2 الجزء
) ACS( األطفال خدمات وإدارة نیویورك، بمدینة) DOP( السلوك مراقبة إدارة بین ومناقشتھا المعلومات مشاركة على أوافق
 البرنامج أو االحتجاز، عن البدیلة البرامج من وأي ھنا، المدرجة الوقائیة الخدمات أو/و البدیلة الرعایة ووكاالت نیویورك، بمدینة
 اآلمن، وغیر األمان ومحدود اآلمن اإلصالحیة المؤسسات في الوضع خدمات موفر أو اإلصالحیة، المؤسسة في الوضع عن البدیل

 أو/و األفراد جمیع تحدید یجب( ھنا المدرجین األشخاص من وغیرھم ،(DYFJ( األسریة والعدالة الشباب قسم في واالحتجاز
 ):األطفال خدمات وإدارة السلوك مراقبة إدارة عدا فیما ھنا، الوكاالت أو/و البرامج أو/و األطراف

 
 
 
 

 مشاركتھا یمكن التي المعلومات ھي ما: 3 الجزء
 األحداث قضاء معلومات

 واألشخاص والوكاالت األطفال خدمات إدارة مع طفلي فیھا یشارك التي األحداث قضیة حول التالیة المعلومات مشاركة تتم قد
 ):ینطبق ما جمیع على عالمة ضع( أعاله المذكورین

 صلة ذات كانت إن طفلي، على األخیرة القبض إلقاء بواقعة المحیطة الحقائق ☐

 )تنطبق التي السجالت حدد( بطفلي الخاصة التعلیم سجالت ☐
 بالمدرسة االلتحاق تاریخ ☐
 الحضور سجل ☐
 األكادیمي السجل ☐
 ینطبق ذلك كان إذا الخاص، التعلیم تصنیف ☐
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 :ذلك غیر ☐
 

 في الوضع عن البدیل للبرنامج االمتثال أو حضوره،/  االحتجاز عن البدیل للبرنامج االمتثال أو السلوك، لمراقبة االمتثال ☐
 .حضوره/  اإلصالحیة المؤسسة

 :ھنا محددة أخرى، معلومات ☐
 
 

 الوقائیة والخدمات/البدیلة الرعایة ووكالة األطفال خدمات إدارة معلومات
 مع طفلي حول التالیة المعلومات الوقائیة الرعایة/البدیلة الرعایة ووكالة األطفال خدمات إدارة تشارك قد األحداث، قضیة أثناء
 ):ینطبق ما جمیع على عالمة ضع( أعاله 2 الجزء في المحددین واألشخاص والوكاالت السلوك مراقبة إدارة
 أي حجب یجوز أنھ عدا فیما( الطفل ھذا تشمل التي إلیھا الُمشار) نیویورك والیة لعموم المركزي السجل( SCR تقاریر ☐

 )التقریر مصدر بشأن معلومات
 : وتشمل البدیلة، الرعایة معلومات ☐

 الخدمة خطة ☐ 
 )وطفلي أنا عداي فیما باألطراف المتعلقة المعلومات باستثناء( الخدمات في المشاركة ☐ 
 والتخطیط االستمراریة ھدف ☐ 
 وسابًقا حالًیا اإلصالحیة المؤسسات في الطفل وضع تاریخ ☐ 
 الطفل معیشة حسن لقضیة اإلجرائي والتاریخ المحكمة جلسات مواعید ☐ 
 األخرى األوامر من وغیرھا الحاسمة واألوامر والنتائج االدعاءات ☐ 

 في بما ،)وطفلي أنا عداي فیما باألطراف المتعلقة المعلومات باستثناء( تقدیمھا یتم التي الوقائیة الخدمات حول المعلومات ☐
 :)الخدمات اكتب( ذلك

  
 ):تنطبق التي السجالت حدد( بطفلي الخاصة التعلیم سجالت ☐

 بالمدرسة االلتحاق تاریخ ☐
 سجل الحضور ☐
 األكادیمي السجل ☐
 ینطبق ذلك كان إذا الخاص، التعلیم تصنیف ☐
 ذلك غیر ☐

 
 على الطفل موافقة حال في(. واألدویة الحالیة المعالجة ومعلومات التشخیص ذلك في بما لطفلي، العقلیة الصحة معلومات ☐

 الصحة معالجة معلومات عن الكشف على الموافقة باستطاعتھ الذي الوحید ھو الطفل فإن العقلیة، الصحة معالجة إجراء
 .)العقلیة

 الحالیة المعالجة ومعلومات التشخیص ذلك في بما بطفلي، الخاصة الكحول تعاطي أو المخدرات إدمان معالجة معلومات ☐
 الذي الوحید ھو الطفل فإن الكحول، تعاطي أو المخدرات إدمان من معالجة إجراء على الطفل موافقة حال في(. واألدویة

 .)الكحول تعاطي أو المخدرات إدمان معالجة معلومات عن الكشف على الموافقة باستطاعتھ
 لمشاركتھا معلومات لدیھا التي األخرى الوكاالت

 إدارة مع طفلي حول التالیة المعلومات مشاركة األحداث قضیة في المشتركة أعاله 2 الجزء في المحددة األخرى للوكاالت یمكن
 أعاله المذكور االجتماع في اآلخرین والمشاركین الوقائیة الخدمات/البدیلة الرعایة ووكاالت األطفال خدمات وإدارة السلوك مراقبة

 ):المعلومات بمشاركة لھا المسموح الوكالة وحدد ینطبق ما جمیع على عالمة ضع(
 :ھنا المحددة التعلیم، سجالت: التعلیم وزارة ☐
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 الحالیة، المعالجة ومعلومات التشخیص، ذلك في بما طفلي حول العقلیة الصحة معلومات: العقلیة الصحة خدمات مقدم ☐
 على الموافقة باستطاعتھ الذي الوحید ھو الطفل فإن العقلیة، الصحة معالجة إجراء على الطفل موافقة حال في(. واألدویة
 .)العقلیة الصحة معالجة معلومات عن الكشف

 ذلك في بما بطفلي، الخاصة الكحول تعاطي أو المخدرات إدمان معالجة معلومات: المعالجة مقدم أو المخدرات إدمان ☐
 أو المخدرات إدمان من معالجة إجراء على الطفل موافقة حال في(. واألدویة الحالیة المعالجة ومعلومات التشخیص

  المخدرات إدمان معالجة معلومات عن الكشف على الموافقة باستطاعتھ الذي الوحید ھو الطفل فإن الكحول، تعاطي
 .)الكحول تعاطي أو

 ):للمعلومات المانحة المنظمة/  الوكالة اسم وتشمل( ھنا محددة أخرى، معلومات ☐
 
 

 المعلومات استخدام یمكن كیف: 4 الجزء
  :التالیة الطرق على مشاركتھا المزمع المعلومات استخدام یقتصر

 في. المثال سبیل على معینة، لخدمات أو محددة زمنیة فترات على المعلومات استخدام قصر ینبغي كان إذا الجزء ھذا بملء قم(
 )".)قیود بدون( no limitations" ضع القیود، ھذه لمثل الحاجة عدم حال

 
 
 
 
 

 الموافقة تنتھي متى: 5 الجزء
 . الحاسمة الخدمات اكتمال عند أو األحداث، لقضیة المحكمة رفض عند الموافقة ھذه تنتھي

 وأدرك .المقدم العنوان إلى وإرسالھ المرفق النموذج إكمال خالل من وقت أي في الموافقة ھذه إنھاء باستطاعتي أنني أدرك أنا
 . الموافقة ھذه إنھاء قبل مشاركتھا تمت التي السجالت إعادة یمكن ال أنھ أیًضا
 المعلومات عن الكشف إعادة: 6 الجزء
 :التالیة واألنشطة الخدمات في طفلي مشاركة على أوافق

 
 
 

 :التالیة والوكاالت األشخاص مع المعلومات مشاركة على أوافق التنفیذ، موضع الخطة ھذه لوضع
 
 
 

 یمكن ال. مشاركتھا تتم التي المعلومات سریة استمراریة الطفل معیشة حسن موظفو یضمن ال(: التالیة المعلومات مشاركة تتم لن
 .)العقد أو القانون بھا یسمح قد التي المعلومات عن الكشف إعادة تقیید األطفال خدمات إلدارة

 
 
 
 

 6من  3صفحة 
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 الموافقة: 7 الجزء
 

 الصحة ومعالجة الطفل رعایة سجالت على یحصلون الذین األشخاص على یحظران الفیدرالي والقانون الوالیة قانون أن أدرك
 ستتم أنھ أیًضا أدرك كما .إذن دون السجالت ھذه عن الكشف إعادة التعلیمیة والسجالت المخدرات أو الكحول وإدمان العقلیة
 .فقط النموذج ھذا في الموضح النحو على المعلومات مشاركة

 
 واللوائح الفیدرالي القانون أو الوالیة ولوائح قانون بموجب بسریتھا االحتفاظ نفسھ للطفل یحق معلومات أي مشاركة تتم لن

 المناعة نقص وفیروس واإلنجابیة الجنسیة بالصحة الصلة ذات السجالت ذلك أمثلة من( .الطفل من خطیة موافقة دون الفیدرالیة
 .الموافقة قبل محامیھ مع التشاور الطفل على ینبغي ).اإلیدز بمرض المتعلقة والمعلومات البشریة

 
 تقیید األطفال خدمات إلدارة یمكن ال .مشاركتھا تتم التي المعلومات سریة استمراریة الطفل معیشة حسن موظفو یضمن ال*

ا یكون قد الذي المعلومات عن الكشف  .)العقد أو القانون بموجب مطلوًب
 القضائیة اإلجراءات وفي القضیة لتنظیم استخدامھا ویمكن القضیة، سجل في االجتماع ھذا عن الناتجة المعلومات توثیق سیتم

 .المعلومات ھذه مثل عن الكشف حال في المعاملة سوء أو باالعتداء جدید ادعاء في التحقیق وفي الالحقة
 

   الوصي/األمر ولي
  بالطفل القرابة صلة
  الطفل اسم

  الطفل میالد تاریخ
 الوصي/  األمر ولي توقیع

 
  التاریخ 

 الطفل توقیع
(في حال موافقة طفلك على إجراء 
معالجة معینة بما في ذلك معالجة 

الصحة العقلیة ومعالجة إدمان 
المخدرات أو تعاطي الكحول، فإن 
طفلك ھو الوحید الذي باستطاعتھ 

الموافقة على الكشف عن معلومات 
 المعالجة ھذه.)

  التاریخ 

 
 

 6من  4صفحة 
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 المعاملة بسوء المتأثر للشاب الھامة االتصال جھات
  الھاتف  السلوك مراقبة ضابط

 السلوك مراقبة على المشرف
 

  الھاتف 

 خدمات بإدارة االتصال جھات
 الوكالة/  األطفال

 

  الھاتف 

  الھاتف  األخرى االتصال جھات

 الموافقة إنھاء
 الموافقة بسحب الطفل أو الوالدین أحد قیام عند فقط الجزء ھذا استیفاء یجب

 مراقبة وإدارة معھا متعاقدة وكالة وأي األطفال خدمات إدارة قیام في أرغب أعد لم بأنني أصرح النموذج، ھذا على بتوقیعي
  .طفلي معیشة حسن قضیة أو لطفلي الجنائیة بالقضیة یتعلق فیما البعض بعضھما مع معلومات مشاركة في السلوك

 أو المخدرات إدمان ومعالجة العقلیة الصحة معالجة ذلك في بما معینة، معالجة معلومات مشاركة على طفلك موافقة حال في
 .المعلومات ھذه مشاركة على الموافقة إنھاء باستطاعتھ الذي الوحید ھو طفلك فإن الكحول، تعاطي
 : إلى البرید طریق عن المعلومات ھذه إرسال ینبغي

 معلومات  االسم
 االتصال

 

 معلومات  االسم
 االتصال

 

 بموجب بھ مسموًحا كشفھا كان إذا إال التالیة، المعلومات مشاركة على موافقتي ألغي فإنني النموذج، ھذا على بتوقیعي
 :القانون

 

 األحداث قضاء معلومات
 طفلي على األخیرة القبض إلقاء بواقعة المحیطة الحقائق ☐
 )تنطبق التي السجالت حدد( بطفلي الخاصة التعلیم سجالت ☐

 بالمدرسة االلتحاق تاریخ ☐
 الحضور سجل ☐
 األكادیمي السجل ☐
 الخاص التعلیم تصنیف ☐
 :ذلك غیر ☐

 في الوضع عن البدیل للبرنامج االمتثال أو حضوره،/  االحتجاز عن البدیل للبرنامج االمتثال أو السلوك، لمراقبة االمتثال ☐
 .حضوره/  اإلصالحیة المؤسسة

 

 :ھنا محددة أخرى، معلومات ☐
 
 

 6من  5صفحة 
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 الوقائیة والخدمات/البدیلة الرعایة ووكالة األطفال خدمات إدارة معلومات

  الطفل ھذا تشمل التي إلیھا الُمشار) نیویورك والیة لعموم المركزي السجل( SCR تقاریر ☐

 : وتشمل البدیلة، الرعایة معلومات ☐
 الخدمة خطة ☐
 )وطفلي أنا عداي فیما باألطراف المتعلقة المعلومات باستثناء( الخدمة مشاركة ☐
 والتخطیط االستمراریة ھدف ☐
 وسابًقا حالًیا اإلصالحیة المؤسسات في الطفل وضع تاریخ ☐
 الطفل معیشة حسن لقضیة اإلجرائي والتاریخ المحكمة جلسات مواعید ☐
 األخرى األوامر من وغیرھا الحاسمة واألوامر والنتائج االلتماسات ☐
 سبق ما جمیع ☐

 :طفلي تتضمن والتي الوقائیة الخدمات حول عائلتي إلى المقدمة المعلومات ☐
 

 ):تنطبق التي السجالت حدد( بطفلي الخاصة التعلیم سجالت ☐
 بالمدرسة االلتحاق تاریخ ☐
 الحضور سجل ☐
 األكادیمي السجل ☐
 الخاص التعلیم تصنیف ☐
  :ذلك غیر ☐
 سبق ما جمیع ☐

 على طفلك موافقة حال في( .واألدویة الحالیة المعالجة ومعلومات التشخیص ذلك في بما لطفلي، العقلیة الصحة معلومات ☐
 ھذه مشاركة على الموافقة إنھاء باستطاعتھ الذي الوحید ھو الطفل فإن العقلیة، الصحة معالجة معلومات مشاركة

 .)المعلومات
 الحالیة المعالجة ومعلومات التشخیص ذلك في بما بطفلي، الخاصة الكحول تعاطي أو المخدرات إدمان معالجة معلومات ☐

 الوحید ھو الطفل فإن الكحول، تعاطي أو المخدرات إدمان معالجة معلومات مشاركة على الطفل موافقة حال في. (واألدویة
 .)المعلومات ھذه مشاركة على الموافقة إنھاء باستطاعتھ الذي

   الوصي/األمر ولي اسم
   بالطفل القرابة صلة
  الطفل اسم

   الطفل میالد تاریخ
  التاریخ  الوصي/األمر ولي توقیع
  الطفل توقیع

 على طفلك موافقة حال في(
 معالجة معلومات مشاركة
 الصحة ذلك في بما معینة،

 إدمان ومعالجة العقلیة،
 فإن الكحول، أو المخدرات

 الذي الوحید ھو طفلك
 على الموافقة إنھاء باستطاعتھ

 .المعلومات ھذه مشاركة

  التاریخ 
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