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مرحباً بك في مركز شاين فور كيدز
للطفل واألسرة
إن مركز الطفل واألسرة هذا هو عبارة عن خدمة مجانية يقدمها شاين فور كيدز في موقع هذه
اإلصالحية لدعم األطفال واألسر وكل الزوار.
يوضح هذا الدليل كيف يفيدك المركز أنت وعائلتك.

لماذا نمتلك مراكز للطفل واألسرة؟
إن زيارة السجون قد تكون تجربة محيرة ومثبطة للهمة ألي شخص.
قبل شاين فور كيدز ،كانت مراكز الطفل واألسرة مفتوحة في أرجاء نيو ساوث ويلز ،ولم يكن هناك
مكان آخر يمكن لألطفال والزوار الذهاب إليه قبل وبعد زيارة أي إصالحية.
ّ
توفر مراكز الطفل واألسرة أماكن داعمة وصديقة للطفل أمام األسر واألطفال وكل الزوار لكي
"يدخلوا إليها" عندما يزورون السجون لكي يستريحوا ويزول عنهم التوتر قبل وبعد الزيارة.
بالنسبة للعائالت ،يقدم فريق العمل والمتطوعون دعم وجداني ومساعدات وفرص لالتصال باآلخرين
في نفس الموقف.
وبالنسبة للطفل ،فإن تصميم مراكز الطفل واألسرة الهدف منه كسر جمود الزيارة ومنح األطفال
بعض الوقت ليكونوا على طبيعتهم ويلعبوا مع اآلخرين في نفس الموقف ويجمعوا بين زيارة والديهم
والمرور بتجربة سارة.

متى تتصل بنا أو تزورنا
إن مراكز الطفل واألسرة مفتوحة للزوار في المواقع التالية*:
سيلفر ووتر

(02) 9714 3000

باركلي

(02) 9933 7900

ويندسور

(02) 4573 3900

باثرست

(02) 6328 9900

سيسنوك

(02) 4993 6800

ويلنجتون

(02) 6845 5000
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األنشطة
الجلسات

برنامج زيارات
السجن

خدمة
االنتظار

(انظر صفحة )4

(انظر صفحة )8

(انظر صفحة )9

السبت – األحد

 9.45ص

إلى  3.15م

االثنين – األربعاء – الجمعة

 9.00ص

إلى  4.30م

السبت – األحد

 9.45ص

إلى  3.15م

االثنين – الجمعة

 9.30ص

إلى  5.00م

السبت – األحد

 9.45ص

إلى  3.15م

االثنين – الجمعة

 9.30ص

إلى  5.00م

السبت – األحد

 9.30ص

إلى  4.30م

الجمعة

 9.30ص

إلى  5.00م

السبت – األحد

مراكزنا تقدم ثالث خدمات رئيسية
تقدم مراكز الطفل واألسرة هذه الخدمات الهامة إلى الزوار:

االثنين – الجمعة

 9.30ص

إلى  5.00م

جوني

(02) 6934 6001

كيمبسي

(02) 6561 3800

 10.00ص إلى  3.00م

الجمعة

 9.00ص

إلى  4.30م

السبت – األحد

 9.30ص

إلى  3.15م

الجمعة

 9.00ص

إلى  4.00م

السبت – األحد

 9.00ص

إلى  4.00م

االثنين – الجمعة

 9.30ص

إلى  5.00م

السبت – األحد

 9.00ص

إلى  4.00م

* هذه األوقات صحيحة في وقت الطباعة في يونيو  .2011ويمكن العثور على أوقات العمل الحالية لكل مركز من مراكز الطفل واألسرة
على الموقع التاليhttp://www.shineforkids.org.au/where_we_are :
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جلسات األنشطة

تقدم مراكز الطفل واألسرة شاين فور كيدز فرصة لرعاية األطفال بواسطة ُعمال مدربين في مجال
الطفل واألسرة خالل ساعات زيارة اإلصالحيات بحيث يحصل الوالدان على فرصة مناقشة القضايا
الهامة والحفاظ على عالقاتهم مع أطفالهم الحاضرين طوال الزيارة كلها – ألن األطفال لديهم مكان
ممتع يذهبون إليه!
وفي مراكزنا ،يستطيع األطفال والشباب حتى سن  18عاماً أن يشاركوا في عدد من األنشطة مثل
المهارات اليدوية ،ولعب األطفال ،وألعاب الكمبيوتر ،والرسم ،والكتابة ،واإلنشاء ،واللعب التخيلي،
واأللغاز ،وغير ذلك .كما يمكن تعديل األنشطة واأللعاب بحيث تناسب كافة األعمار.

مستويات العاملين
من أجل تمكين شاين فور كيدز من توفير بيئة آمنة لكل األطفال في كل األوقات ،زوّدنا المركز
مدرب للعمل مع أطفال مرحلة
في كل األوقات بحد أدنى أثنين من البالغين ويكون أحدهما ّ
الطفولة المبكرة.
وتتواجد النسب التالية من األطفال والبالغين:
 2–0عام
 3–2عام 		
 6–3أعوام
 6+سنوات

كيف أصل إلى جلسات األنشطة؟

4:1
8:1
10:1
15:1

في اإلجازات األسبوعية والعطالت الرسمية ،يدخل المتطوعون والعاملون في مركز األسرة والطفل
إلى مناطق الزيارات في اإلصالحيات ليتأكدوا هل هناك أي عائالت ترغب في أن يدخل أطفالها إلى
مركزنا بعد قضاء وقت قصير مع الشخص المقرب إليهم.

تسجيل الدخول والخروج

تستطيع مراكز سيلفر ووتر وباركلي ( )Silverwater and Parklea Centresأن تهتم باألطفال
خالل األسبوع (إن باركلي مغلق أيام الثالثاء) .برجاء االتصال للتأكد من استعدادنا وإلجراء الحجز
مع فريق عمل المركز:

في كل األوقات من المهم عمل حساب كل األطفال ،حيث أن جزء من مطالب المركز ،يجب تسجيل
كل طفل في كل مرة يحضر فيها ليحصل على الرعاية من الموظف العامل بمركز األسرة والطفل
بشاين فور كيدز وعند رحيله.

		
باركلي

سيلفر ووتر

(02) 9933 7900
(02) 9714 3000

من السهل التعرف على فريق العمل من خالل مالبسهم األرجوانية والتي تحمل عليها شعار شاين فور
كيدز والشارة المدون عليها االسم.

استمارة تسجيل الطفل
يطلب الموظف العامل بشاين فور كيدز من القائم على الرعاية /ولي األمر أن يمأل استمارة تسجيل
الطفل .من المهم أن تقدم كل التفاصيل المطلوبة في االستمارة – فهذا يساعدك على ضمان تلبية كل
احتياجات الطفل بشكل مناسب.

الحدود الزمنية
يوجد عادة جلستان كل يوم من أجل تمكين األطفال والشباب من الوصول إلى الخدمة ،فإن حضور
الدورة مقتصر فقط على جلسة واحدة كل يوم .إذا كان هناك أماكن فارغة في الجلسة الثانية من نفس
اليوم ،نرحب بأن تستخدمها.

الطعام
يُقدم إلى األطفال خيارات الطعام الصحي في وجبتي الطعام الخفيف في الصباح وبعد الظهر(مورنينج
تي وافترنون تي) في المركز.

الحساسية
إذا كان طفلك يعاني من الحساسية ،برجاء إخطار الموظف العامل بمركز الطفل واألسرة وتسجيل
المعلومات على استمارة تسجيل الطفل.
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جلسات األنشطة

أمراض األطفال

أخذ طفلك

إذا كان طفلك يعاني من أعراض أي من الحاالت التالية ،فلن يتم قبوله في المركز في ذلك اليوم:

بعد الزيارة ،برجاء العودة إلى المركز ألخذ طفلك (تسجيل خروج الطفل) أو البقاء إذا كان ذلك أثناء
ساعات الزيارة.

•قمل الرأس
•جدري الماء
•الحصبة
•السعال الديكي (الشهقة)
•األنفلونزا
•أمراض المعدة (اإلسهال /القيء)
•التهاب الملتحمة (التهاب باطن الجفن)
•الحصف – مرض جلدي(-قرحة المدارس)
•القوباء – مرض جلدي معد
•الحصبة األلمانية
•النكاف – التهاب الغدة النكفية
•التهاب الكبد الوبائي
•دفتريا
•شلل األطفال.
إذا قرر فريق العمل أن الطفل يعاني من أعراض معيّنة أثناء وجوده في المركز ،سنتصل بك ونطلب
منك الحضور ألخذ طفلك.

العالج
ال يستطيع الموظفون في المركز القيام بإدارة العقاقير الخاصة بطفلك ،ومن ثم إذا كان طفلك بحاجة
إلى عقار ما ،فيُرجى التأكد من إحضاره قبل أو بعد جلسات رعاية الطفل.

إذا كنت تُخطط ألخذ طفلك بعد انتهاء الزيارة في ذلك اليوم ،برجاء مراجعة أوقات إغالق مركز
الطفل واألسرة.
سجل
إذا كنت لن تأخذ طفلك في الوقت المتفق عليه ،ستحاول شاين فور كيدز االتصال بالشخص الذي ّ
دخوله إلى مركز الرعاية .إذا لم يكن من الممكن تحديد مكانه ،سيتم االتصال بالشخص المحدد
لالتصال به عند الطوارئ.
إذا لم يعد أي شخص ألخذ طفلك بعد مدة ساعة واحدة ،فسيقوم الموظف العامل بمركز الطفل واألسرة
باالتصال بالخط الساخن للخدمات المجتمعية ) 133627 (Community Services Hotlineوسوف
يرسل لهم إخطاراً بأن الطفل لم يأتي أحد الصطحابه ،وحينئذ سوف يبحثون عن وسيلة رعاية للطفل.
يوجد متطوعون لمساعدة الموظف العامل بمركز الطفل واألسرة وال يتحملون مسئولية األطفال
والشباب ،حيث إن هذه هي مسئولية الموظف العامل بمركز األطفال واألسرة.

التغيرات التي تطرأ على تفاصيلك
برجاء إبالغ فريق العمل في الحال عند:
•حدوث تغيير في تسجيالتك
•حضور شخص آخر الصطحاب طفلك من
المركز .برجاء مالحظة أن هذا الشخص
ً
يجب أن يظهر هويته كرخصة القيادة مثال.

الوقاية من الشمس
يرتدي األطفال واقي من الشمس مُقدم من شاين فور كيدز عندما يلعبون في المناطق المكشوفة.
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برنامج الزيارات الداخلية للسجن

خدمة االنتظار

إن زيارة السجون قد تكون تجربة مؤلمة ومُحيّرة ومضجرة لألطفال .وبسبب أن الزوار ممنوعين من
أخذ أشياء كثيرة إلى منطقة الزيارة ،ال يجد األطفال وسائل راحة مألوفة خالل الزيارة.

إلى جانب جلسات األنشطة ،تقدم أيضاً مراكز األطفال واألسرة ما نطلق عليه "خدمة االنتظار"
للعائالت قبل أو بعد الزيارة .حيث يستطيع الزوار الدخول واالسترخاء والحصول على مشروب أو
قهوة وتغيير حفاضة الطفل واستخدام الحمام وانتظار المواصالت أو انتظار زيارتهم.

عندما يستمتع الطفل بزيارة أكثر مرحاً ،فإنه سوف يقيم عالقة قوية مع والديه ويكون لديه شعور
أفضل بشأن الزيارة .إن برنامج زيارة السجن يقدم باقة من الفنون والحرف واألنشطة المتنوعة
لألطفال ليشاركوها مع والديهم أو يستمتعون بها تحت عيون والديهم .تقدم األنشطة أيضا تسلية بين
األوقات المنقضية في الحديث إلى الوالدين .كما يجد الوالدان والقائمين على الرعاية فرصاً أكثر
للتحدث مع بعضهم في سياق مناسب للبالغين خالل الزيارة ،بينما تقدم األنشطة لألطفال الدعم من
النظراء لهم وتقلل مشاعر العزلة وتعزز السالمة الوجدانية.
تقدم شاين فور كيدز ( )SHINE for Kidsأنشطة بطريقة مناسبة وآمنة لألطفال والشباب في كل
المدربون و/أو المتطوعون بتسهيل البرنامج.
األوقات .يقوم الموظفون
ّ

مدرب يقوم بمهامه إذا كنت ترغب فقط في الحصول على حوار في بيئة آمنة ال
يوجد فريق عمل ّ
يوجد بها من يصدر أحكام مع أشخاص على وعي بالظروف والقضايا التي تؤثر في الناس عندما
يدخل شخص ما إلى السجن.
يستطيع فريق العمل أيضاً تقديم معلومات عن وإحاالت إلى الكثير من الخدمات المقدمة بواسطة شاين
فور كيدز والمنظمات األخرى التي تساعد أطفالك و/أو عائلتك (انظر صفحة  14للمنشورات التي
يمكنك الحصول عليها من مراكزنا أو حتى تنزيلها من الموقع اإللكتروني ،وصفحة  15للخدمات
األخرى التي نقدمها والتي قد تعينك).

استمارة تسجيل الطفل

إن خدمة االنتظار ( )Drop-in Serviceمتاحة في كل مراكز األطفال واألسرة في األجازات
األسبوعية و العامة .انظر الصفحة  3لمعرفة مواعيد العمل.

يطلب الموظف العامل بمركز شاين فور كيدز من القائم على الرعاية/الوالدين أن يمأل استمارة تسجيل
الطفل .من المهم أن تقدم كل التفاصيل المطلوبة في االستمارة ،فهذا سيُساعدك على ضمان تلبية كل
احتياجات الطفل.

استمارة التسجيل

يمكن تقديم األعمال الفنية التي ينفذها األطفال إلى النزيل

إن الموظف العامل بشاين فور كيدز سيطلب من الوالد أو القائم على الرعاية ليمأل استمارة تسجيل.
من الهام أن تقدم كل التفاصيل المطلوبة في االستمارة – فهذا سيساعدنا على التأكد من تلبية احتياجات
الطفل بشكل مناسب.

إذا رسم األطفال رسماً للشخص الذي يزورونه ،يستطيع الموظف العامل بمركز األطفال واألسرة من
شاين فور كيدز أن يُسهّل وصول العمل الفني إلى الشخص الموجود في السجن .برجاء تقديم االسم
ورقم الدليل الرئيسي ( )MINللشخص الذي سيستلم الصورة.
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معلومات عن فريق العمل والمتطوعين

ّ
مدربين ومربيين مؤهلين في الطفولة
توظف شاين فور كيدز موظفين يعملون مع األطفال واألسرة ّ
المبكرة لرعاية أطفالك وتقديم المساعدة والدعم والمعلومات إليك.
إذا كان لديك أي أسئلة عن تطور طفلك أو أي اهتمامات أخرى ،يسعد فريق العمل أن يجيب على أي
أسئلة تطرحها.
المدربين الذين
إن الموظفون العاملون مع األطفال واألسرة يساعدهم فريق متحمس من المتطوعين
ّ
لديهم شغف بالعمل مع األطفال والشباب.
يجب أن يكون لدى كل الموظفين العاملين مع األطفال واألسرة ما يلي:
•فحص عن عملهم مع األطفال بما يسمح لهم بالعمل مع األطفال
•إعالن كامل بأنه شخص غير ممنوع من العمل مع األطفال
•صحيفة السجل الجنائي التي تسمح لهم بالدخول إلى اإلصالحية
•تدريب على الوعي األمني لدخول اإلصالحية
•شهادة سارية للمساعدات األولية.

هل األطفال غير مدركين أن الشخص الذي
يزورونه في السجن هو شخص مسجون؟
من بين األهداف التي يهدف إليها مركز األطفال واألسرة هي تقليل مشاعر العزلة لدى الطفل.
يحدث هذا من خالل قدرة األطفال على مناقشة قضاياهم ومشاعرهم المتعلقة بوجود أحد أفراد األسرة
في السجن.
وفي شاين فور كيدز نحن على وعي أنه من الصعب على األسر أن تخبر أطفالهم أن قريبهم المحبب
مسجون وال ترغب في إخبار الطفل بذلك .برجاء التأكد من أنك أخبرت فريق العمل لدينا وأنك ذكرت
هذا األمر في استمارة االلتحاق بحيث يتذكرونها عند التعامل مع األطفال.
برجاء تذكر أنه من الصعب جداً منع األطفال اآلخرين من قول أشياء معيّنة أو منع االستماع إلى ما
يُقال من غيرهم.
في شاين فور كيدز نعتقد أنه من المهم لألطفال أن يعرفوا الحقيقة بشأن سجن أحد الوالدين أو فرد من
ويسر فريق العمل لدينا أن يساعدك في معرفة االستراتيجيات والموارد التي تستخدمها في
األسرةُ .
إخبار الطفل بذلك.

يجب أن يتوافر لكل المتطوعين ما يلي:
•صحيفة حالة جنائية
•إعالن كامل بعدم ممانعة من التعامل مع األطفال.
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الحقوق والمسئوليات

تعترف شاين فور كيدز وتحترم حقوق كل الناس الذين يستخدمون خدماتها .كما أن شاين فور كيدز
ملتزمة بضمان أن مستخدمي الخدمات على وعي بحقوقهم ومسئولياتهم تجاه أنفسهم وتجاه العاملين
بشاين فور كيدز.
إن شاين فور كيدز ملتزمة بأنها منظمة تعترف بالحق في الخصوصية والسرية لكل الناس الذين
يستخدمون الخدمة.

حقوق مستخدم خدمة شاين فور كيدز
•سوف نعاملك باحترام وكرامة
•سوف نقدم إليك الخدمات خالية من أي تمييز قائم على الخلفية اللغوية أو الثقافية أو الدينية أو
التفضيل الجنسي أو اإلعاقة
ً
ً
•سوف نقدم معلومات ودعم بطريقة مناسبة ثقافيا ولغويا مع احترام األديان والمعتقدات األخرى
•سوف نقدم خدمات آمنة
•سوف نقدم الخدمات بدون ّ
توقع أو قبول أي هدايا
•سوف نضمن معرفة حقوق األطفال والشباب واإليفاء بها واحترامها
•سوف نحترم حقوقك في الشكوى و/أو تقديم الرأي عن خدماتنا
•سوف نحترم خصوصيتك وسوف ن ّدعم قدراتك
•سوف نقدم مساعدة موثوق بها وفق مستويات عالية ومتفقة مع اتفاقيات التمويل
واتفاقيات البرنامج
•سنحترم خصوصيتك والسرية
•لك الحق في الوصول إلى معلوماتك الشخصية التي لدينا.

مسئوليات مستخدم خدمة شاين فور كيدز
•أخبرنا باحتياجاتك
•أخطرنا بالتغيرات في األشياء الهامة مثل تفاصيل االتصال بك
•احترم جدارة وكرامة كل اآلخرين (بمن فيهم فريق العمل) وحقوقهم في الحصول على بيئة خالية
من العنف والتهديد بالعنف والعدوان والعنصرية والجنس والمضايقات
•احترم خصوصية وسرية العمالء اآلخرين وفريق العمل
•احترم المكان الخاص بنا والممتلكات الشخصية لآلخرين
•عندما تصدر إليك تعليمات ،اتبع إرشادات الصحة واألمان الوظيفي واإلجراءات بما في ذلك
قواعد عدم التدخين
•الحفاظ على المواعيد أو أخبرنا بأسرع ما يمكن متى ال يمكنك ذلك
•ال تدخل أي مباني تخص شاين فور كيدز تحت تأثير الكحول أو عقاقير أخرى
•ال تستخدم الكحول أو غيره من العقاقير عندما تكون داخل مباني شاين فور كيدز أو مشاركا
في الخدمة.

الخصوصية – جمع وتخزين المعلومات الشخصية
يجب أن يُكمل كل األطفال واألسر التي تستخدم خدماتنا استمارات تسجيل األطفال .تسمح هذه
المعلومات لنا بتقديم أفضل خدمة ممكنة لكل األفراد في كل األوقات.
تُخزن معلوماتك الشخصية في مكان آمن في كل األوقات ويمكن فقط الوصول إليها بواسطة العاملين
بشاين فور كيدز.
إذا رغبت في أي وقت في الوصول إلى معلوماتك ،برجاء االتصال بمسئول اإلدارة على الرقم
التالي.)02( 9714 3000 :
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الموارد المتاحة

خدمات شاين فور كيدز التي نقدمها

ربما تساعدك المصادر التالية – برجاء طلب نسخة منها من
الموظف العامل بمركز األطفال واألسرة .ويمكنك تنزيل إصداراتنا
بصيغة ملف بي دي إف ( )PDFمن على الموقع اإللكتروني:

أيام األنشطة الخاصة بالطفل /الوالدين
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www.shineforkids.org.au/publications

‘وضع طفلك في المقدمة’
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إن التكيّف مع كل التغيّرات والحاالت الوجدانية عندما يكون أحد أفراد
األسرة في السجن أمر صعب جداً على األطفال والشباب .هذا الكتاب
عبارة عن دليل هام يُقدم للعائالت عندما يدخل أحد الوالدين السجن
ألول مرة.
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صحيفة معلومات شاين فور كيدز
•تأثير العنف على األطفال
•تأثير سوء استخدام المواد على األطفال
•التأثير على األطفال في المدرسة االبتدائية عندما يكون أحد الوالدين في السجن
•التأثير على الشباب في المدرسة الثانوية عندما يكون أحد الوالدين في السجن
•خطوات تساعد األطفال على الثقة في أفراد الهيئة

دليل خدمات شاين فور كيدز
دعم األبوريجينال (السكان األصليين) – نيو ساوث ويلز ()NSW
دعم اإلسكان والدعم المالي – نيو ساوث ويلز ()NSW
الدعم القانوني وفي المحاكم – نيو ساوث ويلز ()NSW
الدعم لألجداد الذين يرعون األحفاد – نيو ساوث ويلز ()NSW
الدعم لألفراد المختلفين ثقافياً ولغوياً– نيو ساوث ويلز ()NSW

•خدمات
•خدمات
•خدمات
•خدمات
•خدمات
•دليل المرافق التعليمية المجتمعية لألطفال والشباب في سيدني

كتيب ‘الزيارة’
متاح باللغة اإلنجليزية والعربية واألسبانية والفيتنامية

إصدارات أخرى متاحة من مراكز الطفل واألسرة
•كتيب األسر لمركز اإلصالح المجتمعي ()CRC
•الخدمات اإلصالحية بنيو ساوث ويلز ( )NSWكتيب الزيارات
•الخدمات اإلصالحية بنيو ساوث ويلز ( )NSWمعلومات عن
المساعدة في االنتقاالت
14

تُعقد هذه األنشطة بصورة عامة خالل اإلجازات
المدرسية ،كما يتم تخصيص أيام معيّنة لكي يقضي
األطفال الوقت مع والديهم .وال يحضر أفراد
العائلة اآلخرين – وهي مخصصة للوالدين
واألطفال للقيام بأشياء مشتركة ،مثل رسم أعمال
فنية أو حرفية أو لعب الكرة .ويمكن للوالدين أيضا
إعداد وجبة الغذاء ألطفالهم أو تناول المشروبات
أو اللعب أو االبتكار – للمشاركة في مهام الوالدين
اليومية التي ال يمكنهم االستمتاع بها.

خدمة النقل المدعومة لألطفال
تساعد هذه الخدمة هؤالء األطفال أو الشباب الذين ليس لديهم وسائل ممكنة لالتصال بوالديهم
المسجونين إال من خالل مساعدتنا لهم .حيث إننا نقوم بنقل األطفال بأمان من أجل زيارة الوالدين في
السجن ونساعدهم على ضمان أن األطفال يقضون وقت ممتع وإيجابي.

برنامج تقديم النصيحة
إن القائمون على تقديم النصيحة هم متطوعون
يلتقون بانتظام مع الطفل لمدة عام واحد على
األقل .حيث تقدم النصيحة لألطفال أو الشباب
الذين يخضع أحد والديهم إلى نظام العدالة الجنائية،
حيث يحصلون على دعم ورعاية غير متحيزة مع
أحد األشخاص البالغين المتخصصين في تقديم
النصيحة ،والذي يساعدهم في الحصول على
السالسة واالستقرار في الحياة بدون التدخل في تركيب العائلة.

برامج العمل الجماعي
تُعقد جماعات دعم األقران في المدارس وفي المجتمع المحلي على فترة تسعة أسابيع لألطفال والشباب
الذين يقبع أحد والديهم في السجن .وتركز هذه البرامج على نقاط القوة الفردية من أجل تقليل اإلحساس
بالعزلة ،والخزي ،والخجل .كما يتم توفير رحالت شهرية من أجل تقديم استراحة لمقدمي الرعاية
وكذلك السماح لألطفال بالتعرف على آخرين يعانون من ظروف مشابهة.
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خدمات شاين فور كيدز التي نقدمها

برنامج جماعة مقدمي الرعاية

‘االنتماء لألسرة’

ً
أطفاال أثناء وجود شريك
تقدم جماعة مقدمي الرعاية أسبوعياً الدعم للسيدات الالتي يرعين
حياتهن في السجن .حيث يتعلم أفراد المجموعة تقنيات أبوية فعالة تساعدهن على اتخاذ القرارات
واختيارات الحياة .كما تكتسب السيدات دعماً من األخريات في المجموعة أو دعم فردي من مقدم
التسهيالت في المجموعة.

إن هذا البرنامج مخصص لآلباء المحليين (كووري) في
إصالحية ميد نورث )(Mid North Correctional Centre
وأُسرهم .حيث إننا نساعد النزيل على أن يصبح أفضل أب
وشريك من خالل إقامة عالقة أوثق وأفضل مع أطفاله .كما
أننا نقدم أيضاً دعماً لآلباء قبل وبعد إطالق سراحهم لكي
نساعدهم على البقاء خارج السجن والتواصل مع أسرهم.

زيارات عبر الفيديو
إذا كان األطفال غير قادرين على زيارة عضو العائلة الموجود في السجن بسبب المسافة أو التكلفة أو
المرض أو صعوبات أخرى ،فالحل قد يكون من خالل زيارة عبر الفيديو ،حيث يستطيع األقارب
والعائلة واألطفال رؤية والتحدث مع بعضهم في مؤتمر الفيديو .تسمح التسهيالت المتاحة في شاين
فور كيدز لعدد يصل إلى أربعة بالغين وأي عدد من األطفال بالمشاركة في كل زيارة عبر الفيديو.

‘األحالم الوردية’
من خالل مساعدة الدعم الثقافي ّ
للسكان األصليين من الحكومة األسترالية

(Australian Government’s Indigenous Cultural Support
)) ،(ICSيتم تنفيذ هذا البرنامج في واجا واجا ( )Wagga Waggaوجوني
( ،)Juneeونارانديرا ( .)Narranderaحيث يتيح هذا البرنامج لألطفال
ّ
(السكان األصليين) الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 -10
األبوريجينال

مجموعة العروض المالية
نظراً للصعوبات المالية والتغيّر المستمر ،فإن الكثير من األطفال يتعرضون لصعوبات في التعليم أو
ربما ال يتمكنون من المشاركة في األنشطة األساسية مثل الموسيقي والرياضة .ولكن من خالل هذا
البرنامج ،فإننا نقدم مساعدات مالية لألطفال للمشاركة في
المعسكرات والتعليم واألحداث المجتمعية وغيرها.

سنة ممن دخل أحد أبويهم السجن ،باستكشاف التحديات الشخصية وزيادة
شعورهم بالهوية الثقافية من خالل األعمال الفنية والتي تبلغ ذروتها
بالعروض المتنقلة .يتم التشجيع على االتصال بين األطفال واآلباء
المسجونين وكبار السن في ويرادجوري
إلدرز (.)Wiradjuri Elders

ّ
المكثف لألطفال واألسرة
الدعم

مصمم لمساعدة األطفال ُ
واألسر من خالل
إن هذا البرنامج ّ
دراسة الحالة والزيارات المنزلية والتأييد والمساعدات
المستمرة .ويعمل القائمون على دراسة الحالة عن قرب مع
األطفال والقائمين على الرعاية على أساس فترات قصيرة أو
على أساس فترات مستمرة بنا ًء على احتياجات العائلة الفردية.
يمكن ترتيب اإلحالة إلى خدمات متخصصة أخرى والتفاوض بشأنها من خالل دراسات الحالة.
برنامج تعليم باثرست ()Bathurst Education Program
تقوم إدارة الخدمات العائلية والمجتمعية وشئون ّ
السكان األصليين حالياً بتمويل هذا البرنامج ،والتي
تسمح للعاملين بالدعم التربوي في شاين فور كيدز والمتطوعين بالعمل مباشر ًة مع طفل واحد في كل
أسبوع .تُعقد هذه الجلسات خالل ساعات الدراسة في المدرسة التي بها الطفل.
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‘وقت حكاية القصص’
يتم تقديم هذه المبادرة بالتعاون مع إصالحية  Emu Plainsمن
أجل تمكين الوالدين المسجونين على المساهمة في تعليم أطفالهم وأن
يظلوا على عالقة بهم .حيث يقرأ أحد الوالدين كتاب قصص األطفال
عال ويسجله على قرص مدمج ويُرسل مع الكتاب إلى طفله أو
بصوت ٍ
أطفاله بحيث يمكنه قراءة القصة و/أو االستماع إلى صوت أحد الوالدين
يقرأها له.
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هل يمكن ألي من هذه الخدمات أن يساعد عائلتك أو أي عائلة تعرفها؟

يوجد لدى الموظف العامل بمركز الطفل واألسرة الموجود في مركزك مزيداً من المعلومات.
أو اتصل علي  )02( 9714 3000أو أرسل رسالة بريد إلكتروني على inquiries@shineforkids.org.au
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إننا نرحب بالتعليقات

إن شاين فور كيدز تبحث دائماً عن طرق لتحسين الخدمات وترحب بك لتخبرنا بتجاربك المتعلقة
بالوصول إلينا واستقبال خدماتنا.
في أي وقت تشعر فيه بعدم الرضا عن خدماتنا التي تلقيتها ،برجاء االتصال بمسئول اإلدارة في شاين
سيسجل اهتماماتك ويحيلها إلى الموظف المناسب بأسرع ما يمكن.
فور كيدز الذي
ّ
سوف يتم التعامل مع كافة المالحظات بسرية ،ويمكن إرسالها على العنوان التالي:
Administration Officer, SHINE for Kids
PO Box 67, Ermington NSW 1700
هاتف  | (02) 9714 3000فاكس (02) 9714 3030
بريد إلكتروني inquiries@shineforkids.org.au

مصادر الدعم
يحصل عملنا على تمويل من دعم سخي من
الدولة والحكومات الفيدرالية والشركات،
والمؤسسات ،باإلضافة إلى التبرعات الخاصة
والعامة.
ترحب شاين فور كيدز بالتبرعات النقدية
والدعم العيني للحفاظ على برامجنا وخدماتنا:
للتعرف على المزيد ،برجاء زيارة الموقع التالي:
 www.shineforkids.org.auأو االتصال بنا
على الرقم .)02( 9714 3000

خالص الشكر
أصبحت طباعة هذا الدليل متاحة بسبب المساعدة
السخية من مؤسسة .Raymond E Purves

ُصمم بواسطة www.cyberdog.com.au Cyberdog Design
هذا الدليل م ّ
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رسم الغالف الخارجي بول ،بمركز إصالحية جوني ()Correctional Centre

