
 
 

 19-نحتاج جمیعًا إلى المساعدة في حمایة األطفال خالل كوفید
 
 

وقد تسبب ھذا العزل في خسارة العدید من األسر لشبكات الدعم وھو ما كان ُمجِھدًا بشكل خاص لألسر  . حیاة الجمیع رأًسا على عقب 19-لقد قلب كوفید
وقد ال یكون آخرون بآمان وذلك لعدم وجود شخص بالغ . األطفال أكثر عرضة لخطر اإلصابة باألذىونتیجة لذلك، قد یكون بعض . التي لدیھا أطفال

 . مسئول یمكنھ مراقبتھم أو رعایتھم
 

قد انخفضت االتصاالت بالخط الساخن لخدمات رعایة األطفال  
)CPS ( فيFairfax County  اتصاًال خالل   498من  % 62بنسبة

اتصاًال في آخر أسبوع من   192أول أسبوع من شھر مارس إلى  
 .  شھر یونیو

 
بدأ انخفاض عدد االتصاالت بالخط الساخن بمجرد أن أصبح  

األطفال على اتصال محدود بالمعلمین والمستشارین واألخصائیین  
االجتماعیین بالمدارس وموفري رعایة األطفال وغیرھم ممن 

 . طبیعي عالمات سوء المعاملة واإلھمال یراقبون بشكل
 

مثلك المساعدة في مراقبة  في الوقت الحالي، یمكن لشركاء المجتمع 
   . الذین قد یواجھون سوء المعاملة أو اإلھمال األطفال

 
 كیف یمكن أن تساعد في حمایة طفل؟ 

 
 ! الخاص بنا ھو خط لإلغاثة)  CPS ()703-324-7400(یعد الخط الساخن لخدمات رعایة األطفال 

 
  للحصول على   911سنوات، یُرجى االتصال برقم  7إذا كان الطفل یواجھ خطًرا محدقًا أو كان ال یخضع إلشراف وھو تحت سن

 . استجابة سریعة
  األطفال، یُرجى االتصال بالخط الساخن لخدمات رعایة األطفالإذا كان لدیك أي مخاوف حول سالمة  )CPS ( فيFairfax County  

 . ساعة طوال أیام في األسبوع لتقدیم بالغ أو مناقشة مخاوفك 24على مدار  ، 7400-324-703على رقم  

 
 

 ! فأبلغ عنھ –إذا كان ھناك شيء ال یبدو آمنًا أو سلیًما أو ال یُشعر باألمان 

  إذا كنت تشك في تعرض طفل تعرفھ لسوء معاملة، فكن متعمداً في المحادثات التي تجریھا معھ، على سبیل المثال –اسأل أسئلة مفتوحة  : 
o نزل؟ ما ھو أفضل شيء في كونك بالمنزل وما ھو أسوأ شيء في كونك بالم 
o  إذا كان ھناك شیئًا واحدًا یمكنك أن تغیره وأنت بالمنزل فما ھو؟ 
o  إنھا فترة مخیفة في العالم اآلن، فھل تشعر باألمان في المنزل؟ 

  
 انتبھ عند التعامل مع األطفال بشكل شخصي أو عبر الھاتف أو عبر اإلنترنت عند حدوث تغییر في –   عالمات سوء المعاملة أو اإلھمال  : 

o  اإلجابات المراوغة أو تغیرات المزاج أو یبدو غیر مرتاح أو خائف أو منطوي   –السلوك 
o  الوزن أو النظافة الشخصیة أو المالبس  عالمات أو كدمات أو تغیرات في – المظھر الخارجي 
o  انعدام المسئولیة واإلشراف المناسب للعمر   –اإلشراف 
o  مخاطر السالمة في المنزل أو جوائح الحشرات أو القارض   –البیئة 
o  التغیرات في التعامل مع اآلخرین أو المشاركة – المشاركة  . 

 

 
 

 . حول ما یجب وضعھ في االعتبار إذا كنت تشك في تعرض طفل لسوء معاملة وكیفیة تقدیم بالغ ومصادر المساعدة تعرف على المزید
 

 . یُرجى مشاركة ھذه المعلومات مع اآلخرین الذین یتعاملون مع األطفال . ساعد طفًال وعائلتھ في الحصول على الدعم
 

 عرض ھذه المعلومات في المتصفح 
 .)تحقق مرة أخرى للوصول إلى ترجمات لھذه الوثائق عبر اإلنترنت(

   
 

 . 703-324-7758تسھیالت معقولة یتم تقدیمھا عند الطلب، اتصل برقم  . Virginia Relay/ 711في حالة عدم اإلشارة إلى رقم الھاتف النصي، استخدم 

 

https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/children-youth/report-child-abuse/possible-signs-of-child-abuse-or-neglect
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/children-youth/report-child-abuse
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/community-corner/we-all-need-to-help-protect-children-during-covid-19

