
 قانون خدمات الطفل في مقاطعة أرلينغتون 

ا وضمانات معينة عند تلقي الخدمات.
ً
 إن قانون الخدمات الشاملة للشباب واألسر املعرضين للخطر يمنح طفلك وأسرتك حقوق

 

وال تحل هذه الضمانات اإلجرائية محل أي إجراءات مراجعة أخرى بموجب قانون الوالية أو القانون الفيدرالي الحالي )مثل قانون التعليم 

 الخاص والرعاية البديلة(.

 

ا عندما يبدأ فريق التخطيط والتقييم األسري في تقييم الخطة الفردية لخدمات األسرة  .1  والتخطيط لها وتنفيذها. يجب أن تتلقى إخطاًرا خطيًّ

 ويجب أن تتلقى اإلخطار بلغتك األم.  .2

ويجب الحصول على إذن خطي منك قبل أن ُيفصح أي شخص أو هيئة عن املعلومات السرية لهيئات أخرى أو ألفراد آخرين )ما لم يأذن   .3

 القانون أو تأمر املحكمة بخالف ذلك(.

الخطة الفردية لخدمات األسرة. )مالحظة: توجد استثناءات في الحاالت التي يلزم فيها الشروع في  ويجب الحصول على موافقة خطية منك قبل تنفيذ  .4

 تقديم الخدمات دون الحصول على موافقة خطية(. 

ن لك شخص مسؤول عن متابعة الخدمات الواردة في الخطة الفردية لخدمات األسرة. وُيسمى هذا الشخص مدير الحالة. .5  سُيعيَّ

الوالدة املشاركة في جميع االجتماعات الخاصة بالطفل التي يعقدها فريق التخطيط والتقييم األسري. وإذا كنت غير قادر على   يجوز للوالد أو .6

 عن حقك في الحضور. ويجوز لك أن تصطحب معك عند حضور  
ً

حضور اجتماع مقرر ولم تتصل بمدير الحالة قبل االجتماع، فسُتعتَبر ُمتناِزال

 راًدا آخرين من أسرتك، أو صديًقا، أو محامًيا، أو شخًصا مساعًدا.اجتماعات الفريق أف

ل ويجوز لك أن تطلب مراجعة قرار فريق التخطيط والتقييم األسري. والخطوة األولى لطلب ذلك هي االتصال بمدير حالتك. وإذا لم تتمكن من ح .7

ن من ِقَبل فريق اإلدارة  املشكلة، يجوز لك أن تتقدم بطلب خطي إلجراء مراجعة من ِقَبل فريق اإل  دارة املعني بقانون الخدمات الشاملة املَعيَّ

ا. وإذا كنت غير موافق على قرار الفريق، فيمكنك تقديم تظلم إلى  ا خطيًّ فريق اإلدارة والسياسة املجتمعية. وسوف يُرّد فريق اإلدارة على طلبك ردًّ

 والسياسة املجتمعية. 

 ُمحاطة بالسرية ما لم تطلب غير ذلك.  ستكون معلوماتك أو معلومات أسرتك .8

 يحق لك االطالع على سجالتك ومراجعتها والحصول على نسخة منها )ما لم يحظر القانون ذلك(. ويجوز لك أن تتلقى شرًحا لهذه السجالت. .9

ل .10 ِ
ّ
ة من خالل تقديم بيان مكتوب  يجوز لك االعتراض على املعلومات املوجودة في السجل التي تعتقد أنها غير دقيقة أو غير كاملة أو ُمضل

 إلضافته إلى امللف مع السجالت املعنية. 

 إذا كان لديك أي أسئلة، فُيرجى التحدث إلى مدير حالتك أو مسؤول االتصال بالهيئة. 


