Een veilig thuis voor iedereen (Arabisch)

بيت آمن للجميع
معلومات عامة حول نظام اإلبالغ عن العنف األسري وإساءة معاملة األطفال

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

مقدمة
يتعرض أكثر من  119.000طفل وما يزيد عن  200.000شخص بالغ تقريبا للعنف واإلهمال.
يشكل ذلك تهديدا للتطور ،األمن والصحة ويمكن أن يتعدى ذلك إلى حدوث أضرار جسدية و نفسية
دائمة.
نحن ملزمون قانونا باستخدام نظام اإلبالغ عن العنف األسري وإساءة معاملة األطفال ،إذا كان لدينا
اشتباه بوجود وضع أسري غير آمن .كما ن رى أن من المهم أن يعيش الجميع ،من صغيرهم إلى كبيرهم،
في منزل آمن. .

ما هو نظام اإلبالغ؟
إن نظام اإلبالغ هو خطة متعددة المراحل التي تتضمن الكيفية التي يجب على الطبيب أو مقدم مساعدة
آخر التصرف بحسبها عند وجود اشتباه بوجود عنف أسري أو إساءة معاملة لألطفال.
في جميع أنحاء المستشفى ،يهتم األطباء والممرضات ومقدمو الرعاية اآلخرون بالعالمات التي قد
تشير إلى ذلك .وهم يستخدمون استمارة فحص لتحديد هذه العالمات .يحدث ذلك في قسم المساعدة
المستعجلة بالنسبة لجميع األطفال الذين تقل أعمارهم عن  18سنة .يتم ذلك أيضا بالنسبة للبالغين
وكبار السن بغض النظر عن سبب مجيئهم .من الممكن أن يسألك الطبيب أو الممرض أو مقدم
المساعدة عن وضعيتك المنزلية.
غالبا ما يكون ملء استمارة الفحص إجراءا رسميا .يتم التعامل مع جميع البيانات بسرية.
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مراقبة الطفل
إذا كنت ،كونك والدا\ راعيا لطفل قاصر أو أطفال يحتاجون للرعاية ،تخضع للعالج ،يتم وفقا لنظام
اإلبالغ النظر أيضا ما إذا كانت هناك أمورا مقلقة حول صحة وأمن طفلك.
على سبيل المثال :ليس جيدا أن ينشأ الطفل في أسرة حيث الوالد:
 يتعرض لسوء المعاملة.
 يتعاطى المخدرات أو الشرب المفرط للكحول.
 يعاني من شكاوى نفسية خطيرة.
 يقوم بمحاولة انتحار.
يتم عندئذ تقديم بالغ لدى مؤسسة "فايلخ تاوس" (.)Veilig Thuis
عن طريق استخدام نظام اإلبالغ نأمل أن ننتبه بشكل مبكر إلى المشاكل التي تحدث في المنزل أو في
محيط العيش وأن نطلب مساعدة المؤسسة المناسبة لتقديم المساعدة المتخصصة أو الدعم .يمكن مثال أن
تُطلب مساعدة طبيب األسرة وأحيانا يتم التشاور مع مؤسسة "فايلخ تاوس" .يمكن أن ينصحونا بتقديم
بالغ لهم بشأن األمور التي تقلقُنا .هدف مؤسسة "فايلخ تاوس" هو الحرص على توفير المساعدة لجميع
المعنيين ،حتى يتحسن الوضع .يُناقش الطبيب المعالج ذلك معك بكل صراحة.
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تجرأ على اإلبالغ
هل تعرضت شخصيا لوضع منزلي غير آمن ،أخبر بذلك شخصا تثق به .يمكن أن يكون ذلك الشخص
طبيبك أو شخصا آخر تثق به.

هل تشتبه بوجود حالة عنف أسري أو إساءة معاملة لألطفال في محيطك؟ اتصل إذن بـ ِ مؤسسة "فايلخ
تاوس".

www.vooreenveiligthuis.nl

أسئلة؟
هل ما تزال لديك أسئلة بعد قراءة هذا المنشور؟ اتصل إذن بطبيبك المعالج أو مع منسقة العنف األسري
وإساءة معاملة األطفال.
يمكن االتصال بها عن طريق رقم الهاتف  0786541600أو عن طريق رقم الهاتف المحمول:
.0630421952

هل تريد معرفة المزيد حول نظام اإلبالغ :قم إذن بزيارة الموقع اإللكتروني:

http://www.meldcode.nl

هل تريد إبداء رأيك حول هذا المنشور؟ يمكن ذلك هنا www.asz.nl/foldertest/
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