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 اتفاقية الوالدين وفًقا لقانون الخدمات الشاملة   

 

 
 
شار إليها فيما يلي باسم "االتفاقية"( بتاريخأ  )التاريخ( في أرلينغتون، فيرجينيا، بين  بِرمت اتفاقية الوالدين هذه )التي ي 

الوص ي القانوني )أو األوصياء   / الوالد )أو الوالدين(    

،  )وهو طفل يقل سنه عن ثمانية عشر عاًما( املولود في      القانونيين( للطفل

فها فريق اإلدارة والسياسة املجتمعية   و
َّ
، وهي هيئة عامة كل

شار إليها فيما يلي من هذه الوثيقة باسم "الهيئة"(.   عنه )وي 
ً
 بأرلينغتون بوالية فيرجينيا، وتعمل وكيال

 

عة متفقة على أن إيداع هذا الطفل في دار معتمدة من الوالية أو في   ضع عالمة في هذا املربع ِ
 
وق

 
إذا كانت جميع األطراف امل

صة: رخَّ  منشأة م 

 يحقق مصالح الطفل الفضلى في هذا الوقت،  •

 وهو املكان األنسب واألقل تقييًدا لتلبية احتياجات الطفل في هذا الوقت،  •

 م األسري، والوالد )أو الوالدان( أو الوص ي القانوني )أو األوصياء القانونيون( للطفل. قد وافق عليه أعضاء فريق التخطيط والتقيي •

 

ا من الوالدين.  ضع عالمة في هذا املربع إذا كان هذا اإليداع قد صدر به أمر من املحكمة، ولذلك ليس إيداًعا طوعيًّ

 

 سلطة اإليداع

 

شار إليه أعاله، فإن لدي/ لدينا السلطة بصفتي/ بصفتنا الوالد )الوالدين(/ الوص ي 
 
القانوني )األوصياء القانونيين( على القاصر امل

صة ملدة ال تزيد على  )التاريخ(                القانونية للتخطيط له وإيداعه طوًعا بتاريخ رخَّ في دار معتمدة من الوالية أو في منشأة م 

 سنة واحدة. 

 

 واملسؤوليات: الوالد )الوالدان(/ الوص ي )األوصياء( الحقوق 

 

 أحتفظ/ نحتفظ بالحضانة القانونية لطفلي/ لطفلنا. .1

 أوافق/ نوافق على أن الهدف هو أن يعود طفلي/ طفلنا إلى املنزل فور أن يصبح ذلك مناسًبا. .2

 سأبذل/ سنبذل أقص ى ما في وسعي/ وسعنا من أجل: .3

 املشاركة بفعالية واستمرار في جميع جوانب التقييم والتخطيط وتنفيذ الخدمات طوال فترة سريان هذه االتفاقية، •

والحضور واملشاركة في اجتماعات فريق التخطيط والتقييم األسري بغرض التخطيط واملراجعة ورصد خطة الخدمات فيما يتعلق بطفلي/   •

  واحتياجاتنا األسرية، بطفلنا
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ح في  • وضَّ
 
والحضور واملشاركة في جلسات العالج األسري و/ أو تدريب الوالدين و/ أو الخدمات األخرى ألفراد األسرة، على النحو امل

 الخطة الفردية لخدمات األسرة، 

 واملشاركة بنشاط في الزيارات املجدولة واملعتمدة مع طفلي/طفلنا،  •

وتقديم جميع املعلومات والوثائق الضرورية إلى فريق التخطيط والتقييم األسري وإلى الهيئة من أجل تقديم الخدمات لطفلي/  •

 طفلنا وإيداع طفلي/ طفلنا.

 

 سأقدم/ سنقدم ما يلي إلى املنشأة العالجية: .4

على العالج والرعاية الطبيين الروتينيين، بما في ذلك العالج في حاالت الطوارئ. أما أي عالج مقترح أو خدمات مقترحة تشكل  موافقة خطية  •

حدَّ  دة  خطًرا كبيًرا على طفلي/ طفلنا، بما في ذلك العمليات الجراحية أو العالج بأدوية ذات تأثير نفساني، فسوف يتطلب موافقة مستنيرة م 

 مني/ منا.

 جميع أرقام هواتف الطوارئ الضرورية لالتصال بي/ بنا. •

 

ية  أوافق/ نوافق على إبالغ فريق اإلدارة والسياسة املجتمعية في املنطقة الحالية بأي خطة لنقل إقامتي/ إقامتنا الفعلية خارج هذه الوال  .5

 القضائية.

 

 

 
 الحقوق واملسؤوليات:

فها 
َّ
 فريق اإلدارة والسياسة املجتمعيةالهيئة التي كل

 توافق الهيئة على ما يلي:

 العمل معي/ معنا ومع طفلي/ طفلنا إلعداد وتقديم خدمات إدارة الحالة ولتنفيذ الخطة الفردية لخدمات األسرة،  •

/ إلينا وفًقا لسياسات  •  وإجراءات فريق اإلدارة والسياسة املجتمعية املحلي املعمول بها والقانون ذي الصلة، وتقديم املعلومات التي تخص الحالة إلي 

وفًقا لسياسات وإجراءات فريق اإلدارة والسياسة املجتمعية املعمول  ( utilization managementوتقديم خدمة إدارة االستخدام ) •

 بها.

 

 السلطة املالية/ شروط الدفع 

ق املبالغ
َّ
وث د وت  سدَّ

 
التي يدفعها جميع األطراف مقابل الخدمات وفًقا للسياسات واإلجراءات املعتمدة من فريق اإلدارة  سوف ت

 والسياسة املجتمعية، وقد تشمل هذه املبالغ ما يلي:

 حصة الوالدين من املدفوعات املشتركة،  •

 ووثائق التأمين،  •

 ونفقة الطفل )قسم إنفاذ نفقة الطفل(،  •

 الفيدرالية أو موارد الوالية أو كليهما؛واملوارد  •

نشأة بموجب قانون الخدمات الشاملة. •
 
 والصناديق املالية املشتركة امل

 

درجة في الخطة الف .1
 
نشأة بموجب قانون الخدمات الشاملة إال للخدمات امل

 
سمح بدفع تكاليف الخدمات باستخدام الصناديق املالية امل ردية لن ي 

 التي جرى اعتمادها وفًقا للسياساتلخدمات األسرة 
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واإلجراءات التي وضعها فريق اإلدارة والسياسة املجتمعية والتي تتوافق مع جميع سياسات املشتريات والسياسات املالية  

 ذات الصلة املعمول بها في املدينة/ املقاطعة. 

 

و/أو أي تمويل وموارد   FAMISو/أو  Medicaidيوافق الوالد )الوالدان(/ الوص ي القانوني )األوصياء القانونيون( على التقدم بطلب إلى برنامج  .2

مة وفًق  30أخرى سواء كانت عامة أو خاصة، حسب األحوال، في غضون  قدَّ
 
ا  يوًما من اإليداع، وذلك لتلقي املساعدة في دفع مقابل الخدمات امل

 للخطة الفردية للخدمات األسرية. 

 

يوافق الوالد )الوالدان(/ الوص ي القانوني )األوصياء القانونيون( على املشاركة في إجراءات الفريق املستقل املعني بالتقييم   .3

ا الفريق  وسوف تحدد إجراءات هذ. Medicaidوالتصديق والتنسيق، بناًء على إخطار باستحقاق الحصول على املساعدة من برنامج 

ل برنامج  ِ
مو   جزًءا من نفقات اإليداع أم ال.  Medicaidهل سي 

 

أو  Medicaidإذا لم يتقدم الوالد )الوالدان(/ الوص ي القانوني )األوصياء القانونيون( بطلب للحصول على املساعدة من برنامج  .4

FAMIS يوًما من اإليداع، فلن تأذن   30ي غضون أو أي تمويل وموارد أخرى سواء كانت عامة أو خاصة، حسب مقتض ى الحال، ف

وسوف يكون الوالدان ". Medicaidمقاطعة أرلينغتون بدفع أي مبلغ آخر من أجل اإليداع إلى أن يتقدم الوالدان بطلب إلى برنامج "

 من وقت اإليداع. 
ً
ا عن تكاليف العالج و/أو التعليم ذات الصلة بداية  مسؤولين ماليًّ

 

د وفًقا يوافق الوالد )الوالدا .5 حدَّ ن(/ الوص ي القانوني )األوصياء القانونيون( على دفع حصة الوالدين من املدفوعات املشتركة التي ت 

 لسياسات وإجراءات فريق اإلدارة والسياسة املجتمعية.

 

 إلى ذلك، سوف يظل الوالد )الوالدان(/ الوص ي القانوني )األوصياء القانونيون( حاملين لبعض املسؤوليات .6
ً
املالية املتعلقة برعاية  إضافة

عناية أطفالهم التي تكون من املسؤوليات العادية واملعتادة للوالدين، ومنها على سبيل املثال ال الحصر املالبس ومستلزمات النظافة ومواد ال

 الشخصية واملصروف والبنود الخاصة اإلضافية املذكورة هنا:

 

 

عتبر توقيًعا يوافق الطرفان على أن مكتب فرجينيا  .7 ا في هذه االتفاقية، وأن توقيع فريق اإلدارة والسياسة املجتمعية ي 
ً
لخدمات الطفل سيكون طرف

بالنيابة عن مكتب فرجينيا لخدمات الطفل لغرض وحيد هو منح مكتب فرجينيا لخدمات الطفل سلطة رفع دعوى ضد الوالد )الوالدين( أو الوص ي  

في حالة تقاعس هذا الوالد أو الوص ي القانوني عن دفع املبلغ املتفق عليه في الوقت املناسب أو رفضه   املذكورين هناالقانوني )األوصياء القانونيين( 

ل قسم  للدفع. وال يرفع مكتب فرجينيا لخدمات األطفال دعوى املطالبة بالدفع إال بناًء على طلب من فريق اإلدارة والسياسة املجتمعية ومن خال

ارة الديون التابع لإلدارة القانونية في مكتب املدعي العام، وذلك عندما يتعذر إحالة دعوى التحصيل إلى قسم إنفاذ نفقة الطفل التابع إلدتحصيل 

 الخدمات االجتماعية. 

 

 يدرك الوالد )الوالدان(/ الوص ي القانوني )األوصياء القانونيون( أنه في حالة انتقالهم إلى خارج  .8
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املدينة/ املقاطعة التي يمثلها فريق اإلدارة والسياسة املجتمعية هذا، فليس هناك ما يضمن أن فريق اإلدارة والسياسة املجتمعية في  

املنطقة الجديدة بوالية فيرجينيا، أو في أي والية قضائية ألي والية أخرى، سيلتزم بهذه االتفاقية، وقد يتوقف إيداع طفلهم. كما  

 إبالغ فريق اإلدارة والسياسة املجتمعية في املنطقة الحالية بأي خطة لنقل إقامتهم الفعلية خارج هذه الوالية القضائية.  يوافقون على

 

 كما يدرك الوالد )الوالدان(/ الوص ي القانوني )األوصياء القانونيون( أنهم إذا قاموا بتغيير اإلقامة إلى:

يوًما الخدمات واالتفاقيات   30نطقة الجديدة يكون لها الحق في أن تقرر خالل مدة تصل إلى منطقة محلية أخرى بوالية فيرجينيا، فإن امل •

ق وفًقا لسياسات فريق اإلدارة والسياسة املجتمعية بها. وتبدأ األيام  طبَّ م فريق اإلدارة والسياسة   الثالثون املناسبة التي ست 
ُّ
املذكورة فور تسل

اإلقامة. وتنتهي اتفاقية الوالدين هذه عندما يقوم فريق اإلدارة والسياسة املجتمعية في املنطقة املحلية  املجتمعية الجديد إلخطار خطي بتغيير 

 يوًما، أيهما أسبق. 30الجديدة بتنفيذ الخدمات، أو عند انقضاء 

اإلدارة والسياسة املجتمعية ال يقع على عاتقه منطقة محلية خارج والية فرجينيا، تنتهي اتفاقية الوالدين هذه على الفور، مما يعني أن فريق  •

ي مسؤولية إيداع ا
 
لطفل  أي التزام باالستمرار في تمويل اإليداع، ويجب على الوالد )الوالدين(/ الوص ي القانوني )األوصياء القانونيين( تول

 ورعايته. 

 

 شروط إنهاء االتفاقية 

درك/ ندرك أنه بصفتي/ بصفتنا و 
 
الد )والدي( الطفل/ وصيه القانوني )أوصياءه القانونيين(، يجوز لي/ لنا إلغاء هذه هذه اتفاقية طوعية. وأ

ا قبل / إلينا قبل نهاية هذه االتفاقية، فسأقدم/ سنقدم إشعاًرا خطيًّ يوًما  30 االتفاقية في أي وقت. وإذا طلبت/ طلبنا إعادة طفلي/ طفلنا إلي 

/ إلينا.  /من التاريخ الذي أتوقع/ نتوقع فيه إرجاع طفلي  طفلنا إلي 

 

ا مسبًقا بإنهائها قبل  /إلينا إخطاًرا خطيًّ رسل إلي  درك أنه يجوز للهيئة إنهاء هذه االتفاقية بأن ت 
درك/ ن 

 
يوًما، على أن يتضمن اإلخطار   30وأ

لى مراجعة إدارة االستخدام، أو أن تقرر  أسباب اإلنهاء والوثائق املؤيدة ألسبابه. وقد تشمل أسباب اإلنهاء ما يلي: أن تقرر الهيئة ذلك بناًء ع

فل أن اإليداع ال يحقق مصلحة طفلي/ طفلنا الفضلى، أو أنه ليس املكان األنسب أو األقل تقييًدا لتلبية احتياجات طفلي/ طفلنا، أو أن الط

 ال يحقق تقدًما كافًيا أثناء إيداعه؛ أو أنني/ أننا لم نمتثل لشروط هذه االتفاقية وأحكامها. 

 

 إجراء التظلم

درك/ ندرك أنه في حالة عدم موافقتي/ موافقتنا على قرار الهيئة بإنهاء هذه االتفاقية، يحق لي/ لنا التظلم من هذا القرار بتقديم ط
 
لب  أ

أي إجراءات مطبقة   مكتوب وفًقا لسياسات وإجراءات فريق اإلدارة والسياسة املجتمعية املحلي بشأن التظلمات، وبعد ذلك باستخدام

متاحة بموجب السياسة الحالية أو القانون الحالي. وبالتوقيع على هذه االتفاقية، فإنني/ إننا نقر باستالمنا لسياسات وإجراءات فريق 

بشأن التظلمات.  اإلدارة والسياسة املجتمعية املحلي
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 التوقيعات 

 

م نسخة من هذه االتفاقية إلى جميع 
َّ
سل

 
وَضع النسخة األصلية في ملف الطفل املوجود في:ست   2100 األطراف املوقعة عليها، وست 

Washington Blvd. Arlington VA ..وبالتوقيع أدناه، يكون كل طرف قد أبرم هذه االتفاقية وفًقا للشروط الواردة فيها 

 

 

 التاريخ الوالد/ الوص ي القانوني 

 

 

 

 التاريخ الوالد/ الوص ي القانوني 

 

 

 

فها فريق اإلدارة والسياسة املجتمعية ممثل الهيئة
َّ
 التاريخ  التي كل
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