
 
 

  1 25.01.2022 

 برنامج إتحادي

 اإلندماج مع رعاية الطفل: حجر األساس للمستقبل" دورة"

، ر مي  ي دورة االندماج المحتر
ر فر ات المشاركات والمشاركي   حضر

اف عىل األطفال افق تتر  ي المع إمكانية اإلشر
أجل اإلطمئنان عىل العناية الجيدة من  ، وذلكةدور مشاركتكم فر

 بأوالدكم خالل تعلمكم. 

نامج اإلتحادي  اف عىل األطفال عن طريق التر نامج اإلشر اإلندماج مع رعاية  دورةالمسىم "ويتم توفت  الدعم لتر

ر والنساء والشباب شؤون امن طرف الوزارة االتحادية ل الطفل: حجر األساس للمستقبل" ألشة والمسني 

. لداخلية اإلتحادية لوزارة المع بالتعاون  ي
 واإلعمار واألمن الوطنر

إمكانية اإلستفادة من لكم رعاية األطفال خالل المشاركة بالدورة طالما ال تتوفر خدمة ويمكنكم اإلستفادة من 

ل لدى رعاية األطفال أو رياض األطفال عروض رعاية األطفال اليومية بصورة منتظمة، أي ان طفلكم غت  مسج

ر األشة والمشاركة بالدورة أو الرعاية اليومية وال يذهب للمدرسة.  وب  هذه الطريقة يمكنكم التنسيق فيما بي 

 بصورة أفضل. 

جى اإلنتباه للنقاط التالية:  ي اإلستفادة من هذا العرض فير
 
 إذا رغبتم ف

اف  • تسجيل  بطلب والرعاية واإلستفادة من هذا العرض التقدميتوجب لدى نقل تحمل مسؤولية اإلشر

 . (الوالدانمن طرف صاحب حق حضانة الطفل )عادة ساري المفعول 

•  : ي
اف عىل األطفال هذا يعنر وأن بصورة أساسية يجب ان يوافق الوالدان )األم واألب( عىل اإلشر

 التسجيل.  طلب بالتوقيع عىل يقوم كالهما

ي فقط حق الرعاية المطلق فيتخذ القرار بمفرده بخصوص التسجيل  الوالدينإذا كان لدى أحد  •
فر

اف المرتبطة بدورة االندماج ويقوم بالتوقيع عىل الطلب منفردا.   خدمة الرعاية واالشر

التالية مع طلب  اإلثباتاتاألب( بالتوقيع فيتوجب تقديم أحد  أو)األم  الوالدينفقط أحد قام إذا  •

 التسجيل: 

، )توكيل بحق الوصاية والرعاية ساري المفعول وغت  منقوض اآلخر بالتسجيلتوكيل من الطرف  (أ 

ي أو الواتس أب أو الرسائل النصية طالما كان من 
ونر يد االلكتر من الممكن إرساله أيضا عتر التر

 الواضح أن مصدرها الطرف اآلخر(. أو
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ي خدمة  تفويض باتخاذ القراراتالقرار من محكمة شؤون األشة يتضمن  (ب
بخصوص التسجيل فر

اف المرتبطة بدورة االندماج  ي بالشأنالرعاية واالشر
 . أوكان قد صدر لصالح أحد األبوين المعن 

)يمكن إثبات وقف حق الوصاية للطرف اآلخر قرار من محكمة شؤون األشة يتضمن  (ت

ي مستعجل، عىل سبيل الم
ي الحاالت اإلضطرارية عىل هيئة أمر قضان 

دى حاالت ال لثإستصداره فر

 عدم إمكان التواصل مع أحد األبوين كونه هارب(. أو

ي باألمر نقل حق الوصاية للطرف اآلخر قرار من محكمة شؤون األشة يتضمن  (ث
إما بصورة المعن 

اف أو الرعاية لألطفال"بصدد كاملة أو بصورة جزئية   أو. "التسجيل لخدمة اإلشر

ي  (ج
لدى دائرة  بالتسجيل صادر عن سجل الوصايةبيان حول اإلنفراد بحق الوصاية للطرف المعن 

 الطفولة والشباب المعنية. 

جر التواصل معنا لكي يتسنر لنا أن  ا إذا كان لديكم إستفسار   أو كنتم تحتاجون إىل دعم خالل هذه الخطوات فت 

 نتوصل سويا إىل حل مناسب. 

ي دورة االندماج، كما نتمنر لطفلكم أو أطفالكم 
 الكثت  من المتعة لدى خدمة رعاية األطفال! نتمنر لكم النجاح فر


