هل أنت غير متأكد بشأن اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال أو إهمالهم؟
غالبًا ما يكون من الصعب حقًا معرفة ما إذا كان الطفل يتعرض لألذى .في بعض األحيان قد نرى ذلك يحدث بأعيننا ،لكن في
أحيان أخرى قد نرى عالمات على ما يمكن أن يحدث فقط.
ما هي بعض العالمات المحتملة التي تدل على أن الطفل قد يحتاج إلى المساعدة؟
البيئة

سلوك مقدم الرعاية
� الظهور وكأنه يشعر بضغط شديد أو التهديد باإليذاء الجسدي أو توبيخ
الطفل أو اإلدالء بتصريحات جارحة.
المظهر الخارجي
� ظهور أي رضوض أو عالمات أو خدوش أو كدمات أو حروق غير
مبررة على األطفال.
� يظهر الطفل وكأنه يعاني من سوء التغذية أو شكله غير مهذب.
سلوك الطفل
�
�
�
�

تغيرات في المزاج وعدم التفاعل بشكل مفاجئ.
الصراخ أو البكاء الالإرادي.
يظهر الطفل وكأنه انطوائي أو خائف أو منعزل.
تعاطي المخدرات أو الكحوليات.

ماذا لو أفصح الطفل عن الضرر الذي لحق به أو أي شخص آخر؟
�
�
�
�

استمع إلى ما سيقوله الطفل.
أخبر الطفل باهتمامك وأنك تريد مساعدته.
أخبر الطفل أنه ليس بمفرده.
أخبر الطفل أن ما يتعرض له ليس نتيجة خطأه.

هل لدي معلومات كافية كي أقدم بال ً
غا؟
سيساعدك موظفو الخط الساخن الذين تبلغهم في تحديد ما إذا كانت هناك
معلومات كافية للمتابعة .حتى لو لم تكن المعلومات كافية ،إذا تم تقديم
بالغات إضافية بخصوص الطفل نفسه ،فقد تؤدي البالغات المتعددة إلى
حدوث استجابة في بعض األحيان.

� مخاطر السالمة في المنزل مثل األسالك المكشوفة والممرات المزدحمة
واألطعمة الفاسدة على األسطح واألرضيات والبراز واألثاث المكسور أو
الغير موجود والمواد الخطرة التي يمكن لألطفال الوصول إليها وانتشار
الصراصير والحشرات األخرى.
� نقص الغذاء وتعطل المرافق.
اإلشراف
� طفل يرد على الهاتف أو في فصل دراسي/نشاط افتراضي مع عدم وجود
أشخاص بالغين أو مقدم رعاية بعمر مناسب حوله.
� يبدو أن الطفل صغير للغاية من أن يُترك بمفرده أو يبدو أنه ال ينبغي أن
يكون بمفرده في المنزل من الناحية التنموية.

كيف أُقدم بالغ؟
ما هي المعلومات التي أحتاجها؟
� اسم الطفل وعنوانه وعمره
� اسم الوالد وعنوانه
� سبب تقديم البالغ
ما هي المعلومات التي ستساعدني؟
� اسم المعتدي المزعوم
� العالمات التي الحظتها أو ما أفصح لك به الطفل

إذا كنت تشتبه في تعرض طفل إلساءة معاملة أو إهماله ،فال تتردد في
االتصال بالخط الساخن لخدمات حماية األطفال في Fairfax County
على الرقم

703-324-7400

الخط الساخن  CPS HOTLINEالخاص بنا هو خط لإلغاثة!

إذا كان هناك شيء ال يبدو آمنًا أو سلي ًما أو يشعر باألمان — فأبلغ عنه!
إذا كان الطفل يواجه خطر مباشر أو كان ال يخضع إلشراف وهو تحت سن
 7سنوات ،فيرجى االتصال برقم  911للحصول على استجابة سريعة.



لمزيد من المعلومات ،قم بزيارة

 fairfaxcounty.govالبحث ”“report child abuse

في حالة عدم اإلشارة إلى رقم الهاتف النصي  ،TTYاستخدم .711/Virginia Relay
يتم توفير أماكن إقامة معقولة عند الطلب
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