دليل
للوالدين
برنامج التدخل املبكر الذي
يتمركز حول العائلة وهو
مخصص لألطفال منذ الوالدة
وحتى السادسة من العمر
نقدم الدعم لألطفال والعائالت منذ
أكرث من  30عا ًما.

أهالً بكم يف برنامج
األطفال أوالً
نقدم خدمات مخصصة للعائالت
االحتياجات الفردية للعائالت التي
لديها أطفال منذ الوالدة إىل 6
سنوات من العمر والذين يواجهون
خط ًرا ما عىل حياتهم أو يعانون من
صعوبات يف الصحة العقلية أو
النمو العقيل.

مهمتنا

أن نقدم الدعم لألطفال والعائالت من
خالل التدخل املبكر بينام هم
يعملون عىل بناء أسس قوية لليوم
والغد.

لقد قمت بالخطوة األوىل وذلك من
خالل اتصالك بنا فيام يتعلق بطفلك.
إننا نتطلع باهتامم إىل رحلتنا م ًعا.
يجب أوالً ،حتى تبدأ رحلتك مع
برنامج األطفال أوالً ،أن توافق عىل
مشاركة طفلك يف هذا الربنامج.
وسوف نقوم مبناقشة أي ترتيبات
تتعلق بالحضانة أو حق االتصال
باألطفال ،وذلك كجزء من عملية
التسجيل األولية .كام سنطلب ،ضمن
إجراءاتنا املعتمدة ،تقديم أي وثائق
قد توضح ترتيبات الحضانة أو حق
االتصال باألطفال (وأي تعديالت
الحقة عليها).

معلومات لالتصال:

105-2565 Ouellette Ave.

Windsor, Ontario N8X 1L9

ساعات العمل يف مكتبنا تبدأ يوم االثنني
إىل الجمعة ،من الساعة  8:30صبا ًحا إىل
 4:30بعد الظهر .كام نستطيع تلبية
لقاءات وزيارات خارج ساعات الدوام.
ويتم تقديم بعض برامج املجموعات،
وعيادات االستشارة واالرشاد ،والحلقات
الدراسية مسا ًءا.
ميكنكم الاتصلا بان بواسط ة:
اﻟﻬﺎﺗﻒ- 1850 - 250 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ- 1477 - 250 :
تُقدم خدماتنا مجانًا.
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ماذا ستعني عالقة املشاركة مع برنامج األطفال أوالً؟
يتمتع كل أخصايئ يف برنامج األطفال أوالً يعمل مع عائلتك بخربة يف
مجال الصحة العقلية و/أو صحة النمو والتطور وسنعمل باملشاركة معكم
ملعالجة احتياجات طفلكم والعائلة .سيتم تخصيص رشيك أويل لكم،
وسيكون هذا الرشيك هو نقطة االتصال الرئيسية مع برنامج األطفال أوالً.
ويعمل هذا الرشيك األويل ضمن فريق متعدد االختصاصات .وسيتم
مراجعة املعلومات عن طفلك والعائلة ضمن هذا الفريق من أجل التأكد
بأننا نلبي كل احتياجاتكم.
وميكن أن نلتقي يف بيوتكم أو يف مركز رعاية األطفال ،أو يف أحد مراكز
السنوات املبكرة يف أونتاريو ألننا نعتقد أن أفضل فرصة لتعليم الطفل هي
عندما يكون يف بيئة مألوفة.
تشري خرباتنا إىل أن األطفال يحققون أهدافهم بشكل أفضل عندما يستخدم جميع
مقدمي الرعاية ،يف مختلف املجاالت والبيئات ،نفس االسرتاتيجيات .وإننا
نستطيع ،من أجل املساعدة عىل تحقيق ذلك ،أن نقدم االستشارة/الدعم
واالسرتاتيجيات التي نستعملها إىل برامج التعليم املبكر ورعاية األطفال يف
مختلف أنحاء منطقة ويندسور وإيسكس ،وذلك حتى يكونوا قادرين بشكل
أفضل عىل معالجة احتياجات طفلكم .إذا كان لديكم شخص يقدم الرعاية
الخصوصية لطفلكم أو شخص يقوم برعاية الطفل لفرتة قصرية لتوفري الراحة
لكم ويستطيع املساعدة يف تنفيذ اسرتاتيجيات التدخل ،فإننا سنساعدكم ،بكل
رسور ،عىل تبادل هذه األساليب معهم أيضً ا.
يدرك برنامج األطفال أوالً أهمية الخصوصية ومدى حساسية املعلومات الصحية
الشخصية .إننا نلتزم بقانون حامية املعلومات الصحية الشخصية ،للعام 2004
(“ . )”PHIPAويتم التعامل مع أي من/جميع املعلومات التي تقدم لنا بأسلوب
رسي .وإننا نطلب املوافقة الخطية ،املوقعة من طرف ويل األمر أو الويص ،قبل
أن نتبادل هذه املعلومات مع أي طرف خارج برنامج األطفال أوالً.
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الخطة الفردية الخاصة بعائلتك:
باعتبارك األب/األم/مقدم الرعاية لطفلك ،فإننا ندرك أنك أفضل مراقب لنمو
طفلك.
سيقوم الرشيك األويل املخصص لكم بالعمل معكم لوضع خطة عائلية منفردة لكم
تعتمد عىل نقاط القوة لدى العائلة ،واحتياجاتها ،وأهدافها .وميكن أن تشمل هذه الخطة
خدمات أخرى مبا يف ذلك عالج النطق واللغة ،والعمل االجتامعي ،والعالج الوظيفي
وعلم النفس .ستتناول هذه الخطة الكلامت التي تبدأ بحرف “”F
• :Functionما هي األشياء التي يستطيع طفلك القيام بها واألشياء التي ميكن أن يقوم/تقوم بها بشكل
مختلف.
• :Familyأنتم تعرفون الطفل أكرث من أي شخص آخر .سوف نصغي لكم ونعمل معكم كرشكاء.
• :Fitnessاللياقة :يحتاج كل طفل إىل أن يتمتع باللياقة البدنية والصحة أثناء منوهم.
• :Friendsاألصدقاء :تعترب الصداقات واالحساس باالنتامء من األمور الهامة.
• :Funاملرح :ينمو األطفال ويتعلمون من خالل اللعب.
• :Futureاملستقبل :سنعمل معـًا عىل وضع األسس للمستقبل.
للمزيد من املعلومات عن الكلامت التي تبدأ بالحرف “ ، ”Fتفضلوا بزيارة املوقع:
canchild.ca/en/research-in-practice/
f-words-in-childhood-disability

إذا اتضح أن احتياجات طفلكم أو العائلة ميكن التعامل معها بشكل
أفضل من خالل أحد مقدمي الخدمة اآلخرين يف املجتمع املحيل،
فإننا ،مبوافقتكم ،سنساعدكم عىل الحصول عىل تلك الخدمات بكل
رعاية وحساسية حتى يتم االنتقال إىل تلك الخدمات بدون أي عقبات.
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السجل الطبي:
سيتم تسجيل طفلكم باعتباره مشارك يف الربنامج وسيحصل عىل سجل طبي
الكرتوين .يحتوي هذا السجل عىل جميع الخدمات التي نقوم بها مع طفلك والعائلة.
كام سيضم جميع املعلومات التي سنحصل عليها أو نتمكن من الحصول عليها ،مبا
يف ذلك ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،املعلومات املتوفرة خالل مقابلة التسجيل
األوىل ،ومعلومات التعريف الدميوغرايف وتقارير التقييم ،وخطط العائلة الفردية،
ومعلومات االتصال ومالحظات عن الحالة ،وجمع التقارير أو التواصل مع
أخصائيني آخرين ،وأي وثائق قانونية نستلمها ،واستامرات املوافقة ،واملعلومات
بشأن االنتهاء من الربنامج .ويجب بالرضورة ضامن املحافظة عىل رسية السجالت
الصحية الشخصية وحاميتها .وتضمن هذه املؤسسة أن السجالت الطبية يتم حاميتها
من التلف ،والضياع ،واالطالع عليها أو نقلها بشكل غري قانوين.
ستحصلون ،يف حينها ،عىل نسخ من التقارير والرسائل التي يكتبها طاقم املوظفني
يف برنامج األطفال أوالً والتي تتعلق بطفلكم .أما يف حالة االنفصال أو الطالق بني
الوالدين ،فإنه من األفضل لألطفال ،بشكل عام ،أن يتم تبادل اسرتاتيجيات التدخل
والتقارير مع األب/األم الذين ال يتمتعون بحق الحضانة ولكن يحافظون عىل عالقة
مع األطفال .أما إذا كان الوالدان يقيامن يف منازل منفصلة ولكن يتمتعان بحضانة
مشرتكة ،فإنه من املمكن توفري الخدمات لكل من الوالدين وصياغة التقارير حسب
هذا الوضع أيضاً.
أنت ،باعتبارك األب/األم/الويص القانوين عىل الطفل ،تتمتع بحق االطالع
عىل ملف طفلك .كام تستطيع طلب تصحيح بعض املعلومات الشخصية أو
الصحية الخاصة بك أو بطفلك يف أي وقت.
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قامئة خدماتنا
يتوفر برنامجنا بصيغ مختلفة ،وذلك حسب احتياجات طفلك والعائلة .وإننا نقدم،
باالضافة إىل أسلوب الرشيك األويل الذي تحدثنا عنه سابقًا ،الخدمات التالية:
•الجلسة الواحدة :جلسة واحدة يتم التخطيط لها وتحديد موعدها للتدخل العالجي يف مجال العمل
االجتامعي والتي تقدم للعائالت فرصة التعرف عىل نقاط القوة لديهم ،وتطوير اسرتاتيجيات للتعامل
مع حالة الطفل ،وبناء الثقة أو الحصول عىل معلومات ملساعدتهم يف إدارة وضعهم الحايل.
•خدمة لفرتة قصرية :استعامل التدخل العالجي يف مجال العمل االجتامعي لفرتة محدودة بحيث ال
تتجاوز الخدمة ثالث ( )3جلسات خالل فرتة  6اسابيع فقط.
•خدمة مكثفة لفرتة قصرية :تتوفر هذه الخدمة للعائالت التي لديها أطفال لها احتياجات تتعلق
بالصحة العقلية أو النمو ،بحيث يكون أسلوب الخدمة املكثفة لفرتة قصرية مناس ًبا لتلبية االحتياجات
الفورية للطفل والعائلة.
•حلقات دراسية :تتوفر هذه الحلقات الدراسية حسب برنامج محدد وتغطي مختلف املواضيع .سيتم
تزويد املشاركني بأحدث املعلومات عن تربية األطفال واملواضيع التي تتعلق بنمو األطفال .كام سيتم
تزويد املشاركني مبعلومات عملية وأدوات ملموسة لتطبيقها طبقًا ألوضاعهم املحددة.
•هذه الحلقات الدراسية مفتوحة للمجتمع املحيل وال يتوجب عىل املشاركني أن يكونوا مسجلني
لدى هذه املؤسسة.
•سيتم إبالغ العائالت املسجلة يف برنامج األطفال أوالً عن هذه الحلقات الدراسية أيضً ا وذلك مبا
يتناسب مع األهداف التي تم تحديدها يف خطة العائلة الفردية الخاصة بهم.
•املجموعات :يتم تقديم هذا االسلوب لألطفال وعائالتهم املسجلني يف هذا الربنامج وللمجتمع املحيل
بشكل عام .إن هذه املجموعات ميكن أن تكون وسيلة للعالج ،وطريقة لتقديم الدعم لك أو لعائلتك،
وفرصة للتواصل مع آباء وأمهات آخرين .تفضل بزيارة املوقع  children-first.caللحصول عىل
معلومات عن املجموعات املختلفة وتحدث مع الرشيك األويل املخصص لك إذا كانت لديك رغبة يف
هذا األسلوب.
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الخدمات لألزمات الطارئة
ال يقدم برنامج األطفال أوالً خدمات لألزمات الطارئة.
رشا يتضمن إلحاق األذى بنفسه/بنفسها أو بشخص آخر ،يجب أن
•إذا كان طفلك يواجه خط ًرا مبا ً
تتوجه إىل غرفة الطوارئ يف مستشفى ويندسور موقع مرتوبوليتان أو -
•اتصل برقم الطوارئ ( 1 - 1 - 9االسعاف/الحريق/الرشطة)
•أما للبالغني الذين يواجهون أزمة طارئة ،يجب االتصال مبركز املجتمع املحيل لألزمات الطارئة يف منطقة
ويندسور/إيسكس (خط هاتفي للطوارئ يعمل  24ساعة) عىل الرقم 519 - 973 - 4435 :أو تفضل
بزيارة موقع االنرتنت hdgh.org/crisis

ما هي املدة التي ستحصل عائلتي خاللها عىل الخدمات
من برنامج األطفال أوالً؟
تختلف املدة بحسب احتياجات طفلك والعائلة .ميكن أن تغادر عائلتك هذا الربنامج عندما:
•يحقق طفلك/عائلتك أهداف خطة العائلة املنفردة الخاصة بهم.
• ميكن تلبية احتياجات طفلك/عائلتك بشكل صحيح من خالل مؤسسة أخرى.
• يكون طفلك قد وصل إىل أقىص سن محدد من الوزارة لهذا الربنامج.
• تختار عائلتك أن ت ُنهي هذه الخدمة.
• تكون غري قادر عىل االتصال بعائلتك.
• تنتقل عائلتك إىل خارج منطقة اختصاصنا.
إننا ندرك أن العائالت التي تستطيع السري قد ًما أفضل من غريها هي تلك العائالت
التي متلك السيطرة عىل مسار األمور والتي حصلت عىل الوقت الكايف للتخطيط
واالستعداد إلنهاء الخدمة.
ورمبا تكون عائلتك أيضً ا قد حصلت عىل إحالة إىل خدمات بديلة أو إضافية
وأشكال دعم من املجتمع املحيل ،أو معلومات عنها ،بحيث تكون مناسبة للمحافظة
عىل النجاح الذي تم تحقيقه أو دعم قدرات البناء املتواصلة ،أو النجاح يف التعايش
مع الوضع الحايل والتكيف معه.
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التعددية
إننا نسعى ،يف برنامج األطفال أوالً ،إىل االعرتاف بالتعددية واحرتامها ،يف داخل
مجتمعنا املحيل وذلك فيام يتعلق باللغة ،والرتاث والثقافة ،والدين ،والصحة
البدنية/العاطفية/العقلية ،و/أو التوجه الجنيس .إن إمكانية الحصول عىل خدماتنا
ليست مقيدة بأي من األمور الواردة أعاله .كام أننا نرغب يف معرفة املزيد عن
كيفية تقديم خدماتنا بأساليب مفيدة ،وحساسة ،وتتميز باحرتام معتقدات عائلتك،
وقيمها ،وعاداتها وتراثها .يرجى أن تساعدنا من أجل الحصول عىل معلومات عن
أي اعتبارات خاصة يجب االنتباه إليها.
نقدم خدماتنا باللغة االنجليزية والفرنسية .كام نستطيع ترتيب خدمات من أحد املرتجمني
إذا كنت بحاجة للمساعدة يف هذا املجال ،أو ميكنك دعوة أحد األشخاص الذين تعرفهم
ليقدموا خدمة الرتجمة لنا.

حقوق العائالت ومسؤولياتها:
أثناء حصولك أنت وعائلتك عىل الخدمات من برنامج األطفال أوالً ،يحق لك ما ييل:
•أن تكون رشيكًا كامالً يف جميع نواحي الخدمات التي نقدمها لطفلك وعائلتك؛
•أن تعرف أسامء األشخاص الذين يعملون ضمن فريق عائلتك ودور كل منهم؛
•أن تكون عىل علم باملخاطر والفوائد املحتملة لكل خيار من أنواع املعالجة ،وعندما يحدث أي تغيري يف
أنواع التدخل/املعالجة؛
•أن يتم التعامل معك بكرامة واحرتام ،وبدون أي متييز ضدك؛
•أن يتم التعامل مع معلوماتك الشخصية برسية ويتم استعاملها بأسلوب يحرتم رغباتك؛
•أن يتم استقبالك يف بيئة خدمات ترحب بك ،ويسهل الوصول إليها ،وتتميز باألمان والسالمة؛
•أن تحصل عىل خدمات بأسلوب يناسب منط أو احتياجات تعليمك وتواصلك أنت بالذات؛
•أن تستطيع التقدم بأي شكوى أو أمر يثري قلقك وأن تتوفر لك إمكانية الحصول عىل عملية معالجة
الشكوى؛
•أن تسحب موافقتك عىل الربنامج يف أي وقت تشاء؛ و
•تتوقف عن التعامل الطوعي مع برنامج األطفال أوالً.
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تشمل مسؤولياتك ما ييل:
•املشاركة بشكل فعال يف جميع نواحي الخدمات التي نقدمها لطفلك والعائلة؛
•تقديم معلومات صحيحة ويف الوقت املطلوب عن طفلك والعائلة؛
•توجيه األسئلة للتأكد من أنك تفهم هذا الربنامج؛
•معاملة اآلخرين بكرامة واحرتام ،وبدون أي متييز ضدهم؛ و
•إعالم برنامج األطفال أوالً إذا كنت ال ترغب يف متابعة املشاركة يف الخدمات التي يقدمها الربنامج.

املخاطر والفوائد:
يجب بالرضورة أن تدرك مخاطر الخدمات التي نقدمها وفوائدها وذلك قبل أن
توافق أنت وطفلك عىل هذه الخدمات وتشارك فيها .يرجى أن تتأكد من أنك
تفهم جميع املعلومات وأن توجه لنا األسئلة ،وتحصل عىل األجوبة عن كل
سؤال لديك .ميكنك توجيه األسئلة لنا عن هذه املعلومات يف أي وقت تشاء،
حتى بعد أن تبدأ يف الحصول عىل الخدمة.
9

دليل الوالدين
إننا نقدم الدعم لألطفال والعائالت من خالل عملية التحديد املبكر للحالة وخدمات التدخل
مع توفري كل فرصة ممكنة ،يف نفس الوقت ،لك ولطفلك من أجل تحقيق النجاح.
خدماتنا تتضمن العديد من الفوائد:
•نستطيع أن نقدم معلومات عن أداء طفلك وأعامله.
•نستطيع أن نقدم لك الدعم لتتفهم نقاط القوة لدى طفلك واحتياجاته والعوامل التي تؤثر عىل هذه
االحتياجات.
•نستطيع أن نقدم الدعم لتشجيع طفلك عىل تحسني أدائه وعمله يف البيت ويف ظروف أخرى.
تحسن عىل عالقاتك ضمن العائلة.
•ميكن أن يطرأ ّ
•ميكن أن تشعر بنسبة أقل من الضغط النفيس والقلق.
•ميكن أن نشري إىل مصادر قلق مل تكن واضحة يف بداية الخدمات ،كام نستطيع أن نساعدك وطفلك عىل
مواجهة هذه األمور التي تسبب القلق لك أيضً ا.
•ميكن أن نقدم الدعم لطفلك وعائلتك من أجل الحصول عىل خدمات أخرى مناسبة.
ويجب بالرضورة أن تدرك أن هناك أيضً ا بعض املخاطر املرتبطة بأي خدمة
تحصل عليها ،وأن هناك بعض األمور ،التي رمبا مل تكن تتوقعها ،والتي ترتتب عىل
العمل مع مؤسسة مثل مؤسستنا.
املخاطر األخرى التي قد تنشأ نتيجة مشاركتك أنت أو طفلك يف هذه
الخدمة تشمل ما ييل:
•إن التدخل املبكر قد ال يساعد كل طفل وكل عائلة .وعىل الرغم من أننا دامئًا سنبذل قصارى جهدنا
ملساعدة األطفال والعائالت التي نقدم لها الخدمات ،إال أن البعض قد ال يالحظون أي تغريات مفيدة.
وميكن ،بالنسبة لبعض األطفال والعائالت ،أن تتحول حالة ما لتصبح أكرث صعوبة أو خطورة أثناء
الحصول عىل الخدمة أو بعدها.
•ميكن أن نوجه لك أو لطفلك أسئلة أو نناقش أمو ًرا قد تكون حساسة بالنسبة لكم وتؤدي إىل مشاعر
غري مريحة بالنسبة لك ،لطفلك أو لعائلتك.
•قد نقدم لك انطباعات أو مالحظات أو نتوصل إىل تشخيص مل تكن تتوقعه أو ال توافق عليه.
•ميكن أن يظهر املزيد من األمور التي تثري القلق والتي مل تكن واردة يف بداية الخدمة ،األمر الذي قد
يسبب لك االزعاج.
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كام يجب أن يدرك األطفال والعائالت املشاركة يف هذه الخدمات أننا (وجميع
املؤسسات مثل األطفال أوالً) نقوم بجمع املعلومات الشخصية واستعاملها من أجل
تقديم املعالجة وغريها من الخدمات .وهذا قد يشمل بعض النتائج التالية:
•عىل الرغم من أن خدماتنا طوعية ،إال أنه إذا لوحظ وجود احتياجات خطرية (طبية ،وبدنية ،وعاطفية
واجتامعية) مل يتم التعامل معها أثناء تقديم خدماتنا أو خدمات أي مؤسسة أخرى يف املجتمع املحيل،
فإننا قد نضطر إىل إرسال تقرير بذلك إىل جمعية حامية األطفال بشأن النتائج التي قد ترتتب عن عدم
متابعة هذه األمور والخطر الذي قد يتعرض له طفلك.
•وإذا الحظنا أيضً ا وجود أي مخاطر أخرى تتعلق بحامية الطفل فإننا يجب أن نبلغ جمعية حامية
األطفال عنها ،حسب ما ينص عليه القانون .إذا أردتم املزيد من التفاصيل ،يرجى زيارة املوقع عىل
االنرتنت:
children.gov.on.ca/htdocs/English/documents/
childrensaid/reportingchildabuseandneglect_EN.pdf

•رمبا يتم توجيه أسئلة تتعلق مبعلومات شخصية عن طفلك ،وعن نفسك ،وأفراد من عائلتك غري املبارشة
ورمبا يتم االحتفاظ بهذه املعلومات يف امللف أو تكون جز ًءا من تقرير عن الحالة.
ً
موافقتك (مثالً ،مركز رعاية األطفال ،املدرسة،
•قد نحاول الحصول عىل معلومات من مصادر أخرى ،بعد
جليسة الطفل) ،ويف املقابل نشري بأن برنامج األطفال أوالً يقدم خدماته لهذا الطفل أو العائلة.
•املعلومات التي قد نحصل عليها من مصادر أخرى سيتم االحتفاظ بها يف ملف طفلك وميكن االطالع
عليها ،يف املستقبل ،بدون إذنك (حسب ما يقتضيه القانون أو أي معايري مهنية).

الخصوصية والرسية
إننا نعترب املحافظة عىل رسية معلوماتك أم ًرا بالغ األهمية .كام أننا نلتزم بحامية
رسية املعلومات لألشخاص الذين يحصلون عىل خدماتنا ،وخدمات العاملني لدينا،
واملتطوعني ،واملانحني وغريهم من الرشكاء .وتقدم سياستنا العامة عن الرسية رش ًحا
للطريقة التي نجمع بها املعلومات الصحية الشخصية عن العائالت املسجلة يف
برنامجنا ،واستعامل هذه املعلومات وتبادلها .يرجى االطالع عىل القواعد العامة
للرسية والخصوصية الخاصة بنا ملعرفة املزيد عن إجراءاتنا املتعلقة باملعلومات .إنها
أيضً ا متوفرة عرب موقعنا عىل االنرتنت children-first.ca
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دليل الوالدين
كام أن جميع العاملني يف برنامج األطفال أوالً ،واملتطوعني ،والطالب وأعضاء
مجلس اإلدارة يوقعون عىل ميني املحافظة عىل الرسية.
إننا عىل ثقة أن سياستنا العامة وأنظمتنا تتامىش مع مقاييس الرسية الواردة يف
قوانني أونتاريو أو تتفوق عليها.
•إننا نجمع ونستعمل املعلومات الشخصية ضمن حدود الرضورة املعقولة من أجل تقديم خدمات ذات
نوعية عالية ،والقيام باإلجراءات املعتادة ألداء األعامل ،وااللتزام باملتطلبات القانونية.
•يتم عادة جمع املعلومات الشخصية مبارشة من الشخص املقصود (أو من الشخص الذي يتمتع قانون ًيا
بحق اتخاذ القرار بدال من ذلك الشخص ،كأحد الوالدين).
•إننا ال نتبادل املعلومات الشخصية مع أي شخص خارج برنامج األطفال أوالً بدون الحصول مسبقاً عىل
موافقة من الشخص املقصود بهذه املعلومات (أو من الشخص الذي يتمتع قانونيًا بحق اتخاذ القرار
بدال من ذلك الشخص) إال فيام ينص عليه القانون.

تنشأ القيود عىل مبدأ رسية املعلومات فقط طبقًا ملا ينص عليه ،أو يتطلبه القانون أو املقاييس األخالقية.
يتوجب علينا الكشف عن املعلومات الشخصية يف الحاالت التالية:
•إذا كان هناك احتامل وجود سوء معاملة للطفل أو إهامله؛
•إذا كان هناك احتامل رضر مبارش (حيث هناك احتامل خطر واضح ووشيك بأن يتعرض أحد األشخاص
ألذى بدين خطري أو احتامل حدوث هذا األذى)؛
•الرضورة القانونية بأن يقوم أحد األخصائيني يف الخدمات الصحية الخاضعة للقوانني برفع تقرير عن
أخصايئ آخر يف الخدمات الصحية الخاضعة للقوانني الذي قام باالعتداء جنسيـًا عىل أحد املستفيدين
من الخدمة؛
•ضمن إطار إجراءات قانونية لاللتزام باستدعاء قضايئ أو أمر من املحكمة؛
•االلتزام بالرشوط التي تطلبها الجهات التي توفر لنا الرتخيص و التصاريح والقواعد املهنية؛
•القامئني باألبحاث بعد التأكد من االلتزام بالترشيعات والقواعد العامة املحددة.
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إذا كانت لديكم أي أسئلة أو أمور تثري قلقكم عن حقوقكم ورسية املعلومات يرجى التحدث
مع أي أخصايئ يقدم لكم خدمات أو اتصلوا باملسؤول عن الرسية يف هذا الربنامج:
مدير الصحة العقلية وتحسني النوعية

519-250-1850 ext. 256
privacyofficer@children-first.ca

إذا أردتم املزيد من املعلومات عن رسية املعلومات وحقوقكم ،يرجى االتصال ب :
مفوض املعلومات والرسية يف أونتاريو
 2بلور 2سرتيت إيست ،مكتب رقم  ، 1400تورنتو ،أونتاريو
M4W1A8
1-800-387-0073
ipc.on.ca

فرص متوفرة للمشاركة يف الربنامج
إننا نشجع الوالدين عىل االنخراط واملشاركة يف هذا الربنامج كمتطوعني ،أو يف
مجال التدريب والتعليم ،أو املشاركة يف مجموعات الرتكيز ،وتقييم الخدمات ،إلخ،
كام أننا نقدر تعبريكم عن االهتامم بهذه النشاطات .إذا أردتم تقديم الدعم و/أو
املشاركة بأي شكل يف عمل برنامج األطفال أوال  ،يرجى التحدث مع رشيككم األويل.
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دليل الوالدين
إننا نقدر انطباعاتك تقدي ًرا كبريًا!
نحن نتطلع إىل العمل مع عائلتك ،ونقدر آرائك بشأن رشاكتنا هذه والخدمات التي
نقدمها .سنطلب منك ،يف فرتات مختلفة ،أن تقدم تعليقاتك عىل تجربتك مع الخدمات
التي حصلت عليها ،مثالً أثناء مراجعة خطة العائلة املنفردة أو بعد املشاركة يف
إحدى املجموعات .وبعد االنتهاء من خدماتنا ،سنطلب منك أيضاً أن تقوم بتعبئة
استبيان لآلراء عن مدى ارتياح العائلة من الخدمات التي حصلتم عليها .وعندما تقدم
لنا انطباعاتك (عبارات الثناء أو مشاعر القلق) بأسلوب مناسب ويف الوقت املناسب،
فإن هذا يساعدنا عىل أن نفهم األمور التي تعمل بشكل جيد يف برنامجنا مع طفلك
وعائلتك ،والتغيريات التي ميكن أن نقوم بها من أجل تحسني خدماتنا.
يلتزم برنامج األطفال أوالً بتقديم خدمات ميكن الوصول إليها بسهولة من طرف
املستفيد من الخدمة لجميع األشخاص الذين يعانون من إعاقة مرئية أو غري مرئية.
إننا نرحب بتعليقاتكم عن خدماتنا وعن أي حواجز رمبا تكون قد تعرضت لها .كام
تتوفر نسخة من القواعد العامة التي نتبعها بشأن سهولة الوصول إىل الخدمات
وخدمة املستفيد من الربنامج ،عند الطلب.

إذا كانت لديكم أي تساؤالت:
1.1يرجى التحدث عنها مبارشة مع املوظف املسؤول عن هذه التساؤالت أو الذي تعتربه مصدر القلق ،يف
أرسع وقت ممكن ،حتى يتم التعامل مع هذا األمر.
2.2إذا مل يتم التوصل إىل حل لهذا األمر ،ميكن أن تطلب اتصاالً هاتف ًيا أو مقابلة مع املرشف عىل هذا
املوظف.
3.3إذا شعرت أن األمر الذي يثري قلقك مل يتم التعامل معه بشكل ٍ
مرض ،فإننا ندعوك بكل ترحيب إىل أن
تطلب إحالة األمر إىل املدير املسؤول.
4.4سيبارش املدير بإجراء تحقيق يف األمر الذي يثري قلقك ويتصل بك خالل  10أيام مع الحل املقرتح .كام
أنه من املهم أن يتم إرسال النتيجة وأي حل مقرتح إليك مبارشة إما شفهيًا أو خطيًا.
5.5إذا شعرت أن جميع الخطوات الواردة أعاله مل تتمكن من حل األمر الذي يثري قلقك ،ميكنك االتصال
باملدير التنفيذي.
6.6أما يف حال عدم حل هذا األمر بشكل مريض ميكنك تقديم طلب خطي بأن يقوم مجلس اإلدارة
مبراجعة هذا املوضوع.
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105-2565 Ouellette Ave.
N8X 1L9  أوﻧﺘﺎرﻳﻮ،وﻳﻨﺪﺳﻮر
519 - 250 - 1850
519 - 250 - 1477ﻓﺎﻛﺲ:
children-first.ca
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