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حمايت ازکودک چيست؟

برگهی حقوفی
برای مھاجران
جديد

کودک آزاری و غفلت ازکودک چيست؟
در بريتيش کلمبيا ،کودک ،به افراد زير  19سال اطالق می شود .کودک آزاری اشکال مختلف دارد؛ می تواند فيزيکی ،جنسی،
عاطفی  -يا در نتيجهی غفلت از کودکان باشد.
حمايت از کودک چيست؟

در ايالت بريتيش کلمبيا ،قانونی که ازکودکان درمقابل آزار و غفلت درخانه ھايشان حمايت می کند ،قانون کودک ،خانواده
وخدمات اجتماعی است .اين قانون بيانگر اين است که ھرکس نگرانی درباره ايمنی و رفاه کودک دارد ،بايد نگرانی خود را به
يکی از کارکنان سازمان رفاه کودکان گزارش کند.
طبق قانون جرايم کانادا ،کودکانی که ازآزاريا غفلت رنج می برند نيزاغلب قربانيان جرم ھستند .وقتی کودکی در معرض خطر
فوری باشد يا کسی مرتکب جرمی شده باشد ،ابتدا پليس اقدام می کند.

وظيفه شما گزارش دادن است!
برطبق قانون ايالت بريتيش کلمبيا ،اگريقين داريد کودکی درمعرض آزاريا غفلت قرارگرفته و يا احتمال آن وجود دارد و
برای اين باور خود دليلی داريد ،شما موظف ھستيد نگرانی خود را گزارش دھيد" .دليل برای باورخود" بدين معناست که
براساس آنچه ديده ايد يا اطالعاتی که داريد ،يقين داشته باشيد که کودک درخطر است.
اگرفکر کنم کودکی درخطراست ،چه کاری بايد انجام دھم؟
اگرکودکی درخطر فوری باشد ،با شماره تلفن  9-1-1يا پليس محلی تماس بگيريد .برای گزارش درمورد کودکی که درخطر آزار
يا غفلت است نياز به مدرک نداريد .فقط آنچه را که می دانيد گزارش دھيد .شما می توانيد درھر زمان از روز يا شب ،با خط
کمک رسانی به کودکان به شماره  310-1234تماس بگيريد .تماس خط تلفنی کمک رسانی به کودکان ،رايگان و محرمانه است.
شخصی که با او صحبت می کنيد ،يکی از کارکنان سازمان رفاه کودکان است که برای پاسخگوئی به گزارشات در مورد کودک
آزاری يا غفلت از کودک آموزش ديده است.
چگونه می توانم با يکی از کارکنان سازمان رفاه کودکان تماس بگيرم؟
اطالعتت تماس در ايالت بريتيش کلمبيا ،از دوشنبه يا جمعه از ساعت  8:30صبح تا  4:30بعد ازظھر با تلفن گويای مرکز
تحقيق و رسيدگی بريتيش کلمبيا تماس بگيريد با شماره ی  1-800-661-8773تماس بگيريد واطالعات مربوط به اداره
منطقهای وزارت امورکودکان ورشد خانواده را ازآنھا بگيريد.
پس از گزارش دادن چه انتظاری بايد داشته باشم؟
کارمند سازمان رفاه کودکان اطالعاتی ابتدائی از شما می خواھد؛ اطالعاتی مانند:
•

نام ،سن و محل اقامت کودک

•

ھرگونه نگرانی فوری برای ايمنی کودک

•

چرا فکرمی کنيد کودک درمعرض خطر است

•

کودک چه گفته است

•

ھرگونه اطالعات درباره ی والدين کودک و/يا مجرمين ادعا شده

پس از گزارش من چه خواھد شد؟
مددکار رفاه کودک گزارش شما را خوانده و بھترين راه برای امنيت کودک را انتخاب می کند .اگر کودک درمعرض خطر فوری
باشد ،مدد کار رفاه کودک – و ديگران مانند پليس ،خانواده و حتی اعضای جامعه – برای امنيت کودک سريعا" دست به کار
می شوند.
اگر کودک درمعرض خطر آنی نباشد اما نياز به کمک داشته باشد ،مددکار کودک پيشنھاد کمک به خانواده را داده و يا آنھا را با
افرادی از جامعه که می توانند کمک کنند مرتبط می سازد.
در صورت امکان ،مددکار کودک برنامهای را با خانواده ی کودک طرح ريزی می کند که توانائی خانواده در حفظ امنيت کودک
را افزايش دھد .در صورت لزوم ،مددکار رفاه کودک نيز ممکن است بررسی و رسيدگی را آغاز نمايند .اين عمل شامل مالقات
و صحبت با کودک و کسانی که او را می شناسند ،افرادی ھمچون والدين ،خويشاوندان ،معلم ،پزشک يا پرستار بچه می باشد.
کودکان تنھا زمانی از خانه شان دور می شوند که کسی برای حمايت آنھا وجود نداشته باشد .اگر اين اتفاق بيفتد ،روند دادگاھی
شروع خواھد شد .يک قاضی حقوق خانواده ،به صحبتھای تمامی شاھدان را گوش فرا می دھد و سپس تعيين می کند کودک تا
زمانی که درامنيت کامل به خانه بازگردد ،کجا زندگی خواھد کرد.
اگر مددکار رفاه کودک فرزند شما را از منزل شما دور کند يا شما فکر کنيد اين اتفاق ممکن است بيفتد .شما می توانيد سريعا ً از
يک وکيل کمک بگيريد .وکيل می تواند موافقت نامهای برای مراقبت از کودک و مدارکی را برای امضا کردن فراھم نمايد و
بخاطر شما به دادگاه برود .اگر شما قادر به پرداخت ھزينهی وکيل نباشيد کمکھای حقوقی ممکنا است برای يک باراين ھزينه را
برای شما بپردازند.
چگونه می توانم اطالعات و کمک بيشتر بدست آورم؟
•

انجمن خدمات حقوقی ايالت بريتيش کلمبيا www.legalaid.bc.ca :تلفن1-866-577-2525 :

•

خدمات حمايت از والدين ايالت بريتيش کلمبيا www.ParentSupportBC.ca :تلفن1-800-665-6880 :

•

شورای ايالت بريتيش کلمبيا برای خانواده ھا www.BCCF.bc.ca :تلفن1-800-663-5638 :

•

پايگاه اطالعاتی منابع خانواده ايالت بريتيش کلمبياwww.InYourGrasp.bc.ca :

•

مرکزکانادايی حمايت از کودکانwww.ProtectChildren.ca :

اگرقادر به درک و صحبت کردن زبان انگليسی نباشم چه؟
لينک قربانی"  " VictimLinkبه ھرکس که قربانی جنايت يا شاھد جنايت باشد ،کمک می رساند .اين کمک رسانی
محرمانه ،ناشناس و چند زبانه خواھد بود .شما می توانيد  7روز ھفته به طور شبانه روزی با شماره زيرتماس بگيريد
 VictimLink: 1-800-563-0808يا به وب سايت  www.VictimLinkBC.caمراجعه کنيد.
برخی اطالعات در اين مدرک مستقيما ً از انتشارات انجمن خدمات حقوقی گرفته شده است:
"اگر کودک شما گرفته شده است :حقوق شما به عنوان والدين"
برگهی راھنمای حاضر از طريق بودجه دولت کانادا و ايالت بريتيش کلمبيا تھيه شده است.

