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�عط�ك   أن  هام�لتون  مقاطعة  ي 
�ف األطفال  خدمات  س�اسة  هذا  تتطلب  بك  الخاص  الحالة  مسئول 

ي أول اجتماع لك. ستساعدك قراءته ع� فهم ما �مكن توقعه أثناء تعاملنا مع عائلتك 
 .ال�ت�ب �ف

 

ي الحالة بفاتصل  ،إذا كانت لد�ك أي أسئلة
فه المدرج أدناەأخصائئ  :أو م�ش

 
 

 :هاتف
 

ي الحالة اسم 
 :الخاص بكأخصائئ

 

 :هاتف
 

ف  :اسم الم�ش
 

 
 

المعاملةتم   • األطفال من سوء  ي مقاطعة هام�لتون لحما�ة 
�ف األطفال  اإلهمال    ،تخص�ص خدمات 

ف أو غ�ي راغب  �نوالتبع�ة عندما تكون أ�هم غ�ي قادر  ي الق�ام بذلك  ني
 .�ف

ام كرامتهان • مون بالمحافظة ع� األ� وتمكينها واح�ت ف  .حن مل�ت

م من خالل الدفاع تهيورفاه ،استمرار�تهم ،األطفالنحن �س� جاهدين للوصول إ� أهداف سالمة  •
ي القانون 

 .عن حقوقهم وتقد�م خدمات مف�دة لألطفال والعائالت بأقل الطرق تدخً� كما �قت�ف

 

 :المكتب الرئ��ي 
222 East Central Parkway,  

Cincinnati, OH  45202 
 

(513) 946-1000 

 www.hcjfs.org: موقع ال��ب 
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ي مقاطعة هام�لتون 
 حول خدمات األطفال �ف

ي مقاطعة هام�لتون �ي قسم تابع إلدارة العمل وخدمات األ�ة  
خدمات األطفال �ف

ي  
تل�ت األطفال  خدمات  من  أوهايو  وال�ة  قانون  يتطلب  هام�لتون.  مقاطعة  ي 

�ف
المعاملة سوء  عن  التقار�ر  جميع  الذين   ،اإلهمال  ،وتوثيق  األطفال  وحما�ة 

ف المُ  ،اإلهمال ،يتعرضون لسوء المعاملة  .والذين �حتاجون إ� الحما�ة ،عالني

ي بيئة عائل�ة. نحن �س� 
تعتقد خدمات األطفال أنه من األفضل لألطفال الع�ش �ف

عندما   ول�ن  المشكالت.  أثناء حل  ا  مع� البقاء  العائالت ع�  لمساعدة  جاهدين 
ف أو غ�ي قادر�ن ع� حما�ة أطفالهم، تضع خدمات األطفال �كون اآلباء غ�ي راغب ني

ل وخارجه ف  .خطة للحفاظ ع� سالمة الطفل. �مكن أن تكون هذە الخطط داخل الم�ف

ي تقار�ر سوء المعاملة
 (KIDS-241)  تل�ت

 241-KIDS  ي مقاطعة هام�لتون �عمل ع� مدار
األطفال الذين  ساعة لإلبالغ عن إساءة معاملة أو إهمال   24هو خط �ف

ا (أو   18تقل أعمارهم عن   ا    21  عام� ي ذلك    ،عقل�ة  ،لديهم إعاقة جسد�ة  تإذا كانعام�
أو تطور�ة). �مكن ألي شخص، بما �ف

ف واألطباء)، اإل  ف (مثل المعلمني بـ  المتخصصني عتقاد بأن الطفل يتعرض عندما �كون لديهم سبب لإل -KIDS 241تصال 
ا    تصل اإلهمال. يلسوء المعاملة أو   ا  األطفال أ�ض�  .أنفسهم  حىت   أو   ،صديق  ،لإلبالغ عن إساءة معاملة أو إهمال لق��بهاتف��

؟ �ي
ف ي أن أتوقع عندما تزور خدمات األطفال م�ف

 ماذا �مكنيف
ي التقار�ر المقدمة إ�  

  حول -KIDS 241يتطلب قانون وال�ة أوهايو من خدمات األطفال إ�مال تقي�م لسالمة األطفال �ف
 .األطفال الذين ر�ما تعرضوا لسوء المعاملة أو اإلهمال

 :بموجب قانون وال�ة أوهايو 
 :إساءة معاملة األطفال �ي  •
 .تع��ض الطفل للخطر •
 .إصابة الطفل غ�ي العرض�ة  •
ف شخص بالغ وطفلالسلوك الجن�ي أو اإل  •  .تصال بني
ي ت�ف أو  اإلصابة الجسد�ة • ار بصحة الطفل أو أو العقل�ة الىت  .مصلحتهتهدد باإل�ف

 :إهمال الطفل هو
اف ،كفا�ة الغذاء أو المأوى  عدم •  .الرعا�ة الطب�ة للطفل �سبب عادات أو أخطاء الوالدين ، التعل�م ،اإل�ش

ي الحالة  يبدأ تقي�م
ي تق��ر عن    خدمات األطفالل  أخصائئ

لك بعد تل�ت ف ي إ� م�ف
ك  سوء معاملة أو إهمالعندما �أئت . س�خ�ب

ي التق��ر من خالل التحدث معك
ي تم اإلبالغ عنها وس�حتاج إ� التحقيق �ف ي الحالة عن المخاوف الىت

مع أطفالك   ،أخصائئ
ان، إذا لزم األمر ومناسب. بموجب قانو  ف واألقارب والج�ي هم من المهنيني ن وال�ة أوهايو، ال �مكننا إخبارك  والمدرسة أو غ�ي

 .بمن اتصل بنا

 :نقاط مهمة �جب تذكرها
، �جب ع� خدمات األطفال اتخاذ قرار �شأن القض�ة. س�خلص هذا الت�ف إ� أن اإلساءة أو   • بعد االنتهاء من التقي�م األو�ي

)، أو "غ�ي ُمثبت بأدلة"  اإلهمال "ُمثبت" (دل�ل مبا�ش ع� سوء المعاملة)، أو "ُمشار إل�ه" (عالمات ول� ن ال يوجد دل�ل مبا�ش
 .(غ�ي مؤكد)

. بدً� من ذلك، سنغلق قضيتنا أو نح�لك إ� خدمة المجتمع   • ف ي رعايتك، فإننا ال نب�ت مشاركني
إذا حدد التقي�م أن أطفالك بأمان �ف

 .األخرى للحصول ع� الدعم 
، فإن خدمات األطفال س • ف ي وضع خطة للحفاظ ع� سالمة أطفالك أثناء  إذا حدد التقي�م أن أطفالك غ�ي آمنني

ك معك �ف تش�ت
 .مساعدة أ�تك ف�ما يتعلق بالمخاوف المحددة
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؟ ي
ي التعامل مع عائليت

 ماذا لو استمرت خدمات األطفال �ف
ك  ستنقل خدمات األطفال حالتك إ� موظف حالة مستمر إذا كانت هناك حاجة إ� م��د من الخدمات. سوف �ش�ت

ي 
ي تط��ر وتنف�ذ خطة حالة لعائلتك. ستصف الخطة األهدافأخصائئ

ات   ،الخدمات ، اإلجراءات ،الحالة معك �ف والتغي�ي
 .الالزمة لسالمة أطفالك. سُ�طلب منك التوقيع ع� الخطة وسيتم تزو�دك بنسخة

ا ألننا قلقون �شأن رفاهيتك وسالمة طفلك، فسوف �قوم   ي الحالة  نظر�
الخاص بخدمات األطفال ب��ارتك بانتظام. أخصائئ

ي تحقيق  
ي مراجعات تقدمك �ف

ي متابعة خطتك. سُ�طلب منك المشاركة �ف
ا للتحدث عن التقدم الذي تحرزە �ف سنعمل مع�

ف أهداف خطة الحالة. سنظل مُ   .لست بحاجة إ� مساعدتنا للحفاظ ع� أمان أطفالكمعك حىت نقرر أنك شاركني

ي خدمات مثل اإلرشاد 
المشاركة �ف الرعا�ة ع�  العد�د من مقد�ي  يوافق  النقطة،  ��ة  ،للوصول إ� هذە  ال�ت أو    ،دروس 

ي مقاطعة هام�لتون. إذا رفض مقدمو الرعا�ة
 العالج من تعا�ي المخدرات. ساعدت هذە الخدمات العد�د من العائالت �ف

ي مقاطعة  
اك محكمة األحداث �ف المشاركة، �جب أن تقرر خدمات األطفال ما إذا كانت �س� إ� تدخالت أخرى، مثل إ�ش

وري لحما�ة طفلكوهذا ، هام�لتون  .�ف
 

 أش�اء مهمة �جب أن تعرفها
ي تقار�ر سوء المعاملة واإلهمال وتوفر الخدمات للعائالت للحد من سوء معامل •

 .ة األطفالتحقق خدمات األطفال �ف
الجرائم   • عن  اإلبالغ  األطفال  خدمات  ع�  �جب  جرائم.  و�همالهم  األطفال  معاملة  إساءة  تكون  أن  �مكن  األح�ان،  بعض  ي 

�ف
طة. خدمات األطفال ال تقوم ب طة فقط اعتقال األشخاص واتهامهم بارتكاب ج��مة �المحتملة لل�ش  .عتقاالت. �مكن لل�ش

ي تحد�د ما إذا كانوا س�عودون ومىت س�عودون. وستتخذ  قد تو�ي خدمات األطفال   •
ل وستساعدهم �ف ف ب�خراج األطفال من الم�ف

ي 
ي مقاطعة هام�لتون القرار النهائئ

 .محكمة األحداث �ف
الهندي  • الطفل  رعا�ة  ألطفال   (ICWA) قانون  الخدمات  بتقد�م  األطفال  رعا�ة  وكاالت  ق�ام  ينظم ك�ف�ة  ف�درا�ي  قانون  هو 

ي قب�لة، أو قد �كون مؤهً� للحصول ع� العض��ة، ف�حق لعائلتك الحصول  وعائالت األم� 
ا �ف . إذا كان طفلك عضو� ف ف األصليني �كيني

ا.  ع� الخدمات. يُ  ي الحالة الخاص بك إذا كنت تعتقد أن طفلك عضو قب�ي أو قد �كون مؤهً� ل�صبح واحد�
ر�ب إخبار أخصائئ

ي الالوكالة سوف تتحقق من العض��ة القبل�ة. سُتت
  حالة اح للقب�لة الهند�ة واألقارب الممتدين فرصة العمل معك ومع أخصائئ

 .لتط��ر خطة الحالة وتنف�ذها ومراجعتها
 

؟  ي
ي �مكن أن �ساعد عائليت

 ما �ي الخدمات اليت
إ�   تح�لك  أو  األطفال  لك خدمات  توفر  قد  أطفالك،  مخاوف سالمة  لتقل�ل 

 :خدمات مثل
 .النفس�ةاستشارات وعالج الصحة   •
ي  •  .العالج الطىب
 .فحص وعالج المخدرات أو ال�حول •
 .تدر�ب مهارات األبوة واألمومة •
 .خدمات تعل�م�ة •
ي إ�جاد مكان للع�ش ف�ه •

 .المساعدة �ف
ة (الحفاظ ع� األ�ة)  • ها من القضا�ا الخط�ي ل لحل األزمات العائل�ة وغ�ي ف ي الم�ف

 .مساعدة مكثفة �ف
ي لمنح الو  •

احة (رعا�ة وقائ�ة لألطفال) رعا�ة األطفال بدوام جزئئ  .الدين المتوت��ن اس�ت
 .خدمات التنم�ة االجتماع�ة لألطفال •
ف  • ف المضط��ني  .برامج للمراهقني
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ي أن أفعل؟
 ماذا س�طلب ميف

. تتوقع   ف ي أن �كون أطفالك غ�ي آمنني
ي �سببت �ف بمساعدة خدمات األطفال، ستتاح لك الفرصة للتغلب ع� المشكالت الىت

 :ك خدمات األطفالمن
ي الحالة الخاص بك لوضع خطة لتقل�ل مخاوف سالمة أطفالك •

 .اعمل مع أخصائئ
امج والخدمات المُ  • ي ال�ب

ي خطتكالمشاركة �ف
 .درجة �ف

ي والملبس والرعا�ة   •
ال�ا�ف ل آمن ونظ�ف ورعا�ة ألطفالك والغذاء  ف ي ضمان م�ف

ي من شأنها أن �ساعد �ف الىت ات  التغي�ي قم ب�جراء 
 .الطب�ة

ف ب قابل • ە من المهنيني ي الحالة الخاص بك وغ�ي
 .نتظام لمراجعة تقدمك� أخصائئ

ي مقاطعة هام�لتون •
 .اح�ف الجلسات واتبع أوامر المحكمة، إذا كانت قضيتك متعلقة بمحكمة األحداث �ف

 

ل؟  ف  ماذا لو اضطر أطفا�ي إ� مغادرة الم�ف
ا �س� مؤتمر   ا رسم�� ل، فإننا نعقد اجتماع� ف ي إخراج طفل من الم�ف

ي الحاالت غ�ي الطارئة، عندما تفكر خدمات األطفال �ف
�ف

ي قضيتك  
ف �ف ف اآلخ��ن المشاركني الحضور إ� جانب خدمات األطفال.  من  العائلة. �مكن لدعم األ�ة، واألقارب، والمهنيني

ي تحتاجها أ�تك�جب أن تح�ف هذا االجتماع، حىت تتمكن م ي اتخاذ قرارات �شأن أطفالك والمساعدة الىت
 .ن المساعدة �ف

لك.  ف ي مقاطعة هام�لتون اإلذن قبل أن تتمكن خدمات األطفال من إخراج األطفال من م�ف
�جب أن تمنح محكمة األحداث �ف

ا المُ  ي البيئة األقل تقي�د�
حة لتلب�ة احت�اجات األطفال.  تابعد ذلك، �س� خدمات األطفال إ� الحصول ع� وضع مؤقت �ف

ا  جماع��
ً

� ف ا أو م�ف ا، حاضن� ا، ق��ب�  .قد �كون هذا صد�ق�

نتظام. إذا تم التخلص من مخاوف سالمة أطفالك، فسيتم إعادة أطفالك إ�  �من المحتمل أن تتمكن من ز�ارة أطفالك ب
ا  .رعايتك. ول�ن إذا لم �كن األمر كذلك، ف�مكن أن �صبح وضع أطفالك دائم�

 

؟  ي
 ما �ي حقو�ت

ي خدمات األطفال، �حق لك
ك �ف  :عندما �ش�ت

امتُ أن   •  .عامل بلطف واح�ت
معك.   • و�عمل  واهتماماتك  احت�اجاتك  إ�  �ستمع  حالة  ي 

أخصائئ
ي  

أخصائئ �دير  أن  بك  حالة  ال �جب  بط��قة  الخاصة  قضيتك 
فة   .ومهن�ة ، خصوص�ة   ،مح�ت

 .رفض التعاون مع التقي�م •
رفض قبول الخدمات المو� بها من قبل خدمات األطفال ع�   •

 .طو�ي ت أساس  
ا الحصول ع� �سخة   • ي إعداد خطة الحالة. �مكنك أ�ض�

المشاركة �ف
 .من الخطة

اتخاذ   • سبب  تفهم  حىت  أسئلتك  ع�  وصادقة  واضحة  إجابات 
ي حالتكالقرارات واإلجراءات المُ 

 .تخذة �ف
 .للحصول ع� المساعدة إذا لم تتمكن خدمات األطفال من مساعدة أ�تككن ع� علم بالطرق األخرى   •
ي مقاطعة هام�لتون واإلجراءات المتعلقة بقضيتك إذا كانت المحكمة متورطة •

ي بجلسات استماع محكمة األحداث �ف  .إخطار كتائب
 ف�ما يتعلق بالصحة والتعل�م والرفاه�ة لطفلك •

�
 ومطلعا

�
 .كن مشاركا

ت • دون  يتم خدمتك  اإلعاقة  أن  الح�اة،  نمط   ، الجن�ي التوجه  الجنس،  الدين،   ، القو�ي األصل  العرق،  العمر،  أساس  ف ع�  مي�ي
 .الجسد�ة، العقل�ة أو التنم��ة

 .اذكر أي مخاوف لد�ك وقدم شكوى •
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ي �شكل أفضل؟  ك�ف
ي خدمة عائليت

ي مساعدة خدمات األطفال �ف
 �مكنيف

 :هناك طرق متعددة �ستطيع المساعدة بها
 .معلومات صادقةقدم   •
ي تعاون مع  •

 .الخاص بك واآلخ��ن الذين �حاولون مساعدتك حالة ال أخصائئ
ف وضع أ�تك لصالح أطفالك  •  .العمل ع� تحسني
ي تط��ر خطة حالتك •

 .المشاركة �ف
ي الخدمات •

 .اتبع خطة حالتك والمشاركة �ف
ي المحكمة إذا كانت المحكمة م وجلسات اإل  - اح�ف اجتماعات حول قضيتك   •

 .تورطةستماع �ف
ي خدماتنا حىت نتمكن من خدمتك �شكل أفضل •

نا إذا كان لد�ك مشكلة �ف  .أخ�ب
 

 ماذا لو كانت لدي مشكلة مع خدمات األطفال؟
 / أمر محكمة  إجراءشكوى من 

ي مقاطعة هام�لتون، فقد ال  
ا ع� قراراتنا أو أفعالنا. إذا كانت قضيتك متعلقة بمحكمة األحداث �ف توافق  قد ال توافق دائم�

ي قد تكون لد�ك   ي معالجة المشكالت أو الخالفات الىت
ا ع� إجراء أو أمر صادر عن المحكمة. س�ساعدك ما ��ي �ف دائم�

 .حول قضيتك

ي تقد�م شكوى �شأن إجراء من المحكمة أو أمر محكمة يتعلق بقض�ة خدمات األطفال الخاصة بك،  
إذا كنت ترغب �ف
ي جلسة المحكمة التال�ة. فقط ال  شكوى ال  تصال بمحام�ك أو ط�حف�جب عل�ك اإل 

ي قضيتك   حا�م�ف
ي �ف

  هو من  أو القا�ف
 :له السلطة النهائ�ة لتغي�ي إجراء المحكمة أو أمر المحكمة. أمثلة ع� إجراءات المحكمة أو القضا�ا �ي 

 ال��ارة  •
ي  الطفل  وضع  •

 الرعا�ة  �ف
 خدمات خطة القض�ة بأمر من المحكمة  •

ي  
 القض�ةاالستئناف ع� البت �ف

�مكن تقد�م استئناف من قبل الفرد الذي وجدت الوكالة أنه مرتكب إساءة معاملة أو إهمال لطفل ُمثبت أو ُمشار إل�ه  
ا   ا مزعوم� . إذا كنت جان�� ي المح�ف

ي المزعوم (المستأنف) استئناف الحكم �ف
بعد إجراء تقي�م / تحقيق. ال �جوز إال للجائف

القض�ة   ي 
�ف الت�ف  ع�  توافق  محدد  وال  أو  موثق  بتق��ر  يتعلق  لك  نت�جة  ف�ما  ف�حق  إهمال،  أو  معاملة  سوء  عن 

ي استئناف القرار، ف�جب اإل 
ي الحالة. إذا كنت ترغب �ف

ح ت�ف أخصائئ ا ��ش ستئناف. عند ا�تمال التحقيق، ستتل�ت خطاب�
ي غضون  

�   30عل�ك طلب جلسة استماع �ف ا من تار�ــــخ إرسال خطاب الت�ف بال�ب ا تق��م�� د إما عن ط��ق االتصال  يوم�
 :أو ال�تابة إ�  1313-946-513بالرقم 

Attention: Children’s Services Hearing Scheduler 
Hamilton County Job and Family Services 

 222 East Central Parkway 
Cincinnati, OH 45202 

عند استالم طلب لعقد جلسة استماع، سيتصل منظم جلسة االستماع بالمستأنف لتحد�د موعد لعرض قضيته ع� 
ف �سخة من س�اسة   ود المستأنف برسالة إخطار بتار�ــــخ جلسة االستماع ووقتها ومكانها. سيتم تضمني ف ضابط الجلسة وس�ي

 .ر� قرارات الت�ف مع اإلشعاإخدمات األطفال �شأن االستئنافات 

ا. ستؤدي جميع األطراف ف وسيتم �سج�لها صوت�� ي ستد�ي �شهادتها   ،تم تحد�د موعد جلسات االستئناف لمدة ساعتني   ، الىت
ي داخل  

ا بعد جلسة االستئناف. قرار ضابط جلسة االستماع هو العالج النهائئ ا مكت��� . س�قدم ضابط الجلسة تق��ر� ف ال�مني
ي مقاطعة هام�لتون

 .خدمات األطفال �ف
 



HCJFS 0009-A (REV. 4-21)  8 من  7 صفحة 
 

ي الحالة شكو 
 ى من إجراء أو قرار أخصائئ

، مقدمو الرعا�ة   ي األقارب، المتقدمون أو مقدمو ترتيبات من  اآلباء، األوص�اء، األوص�اء القانونيون، مقدمو الرعا�ة بالتبىف
اف ال�بار، واألطفال الذين تفاعلوا مع الوكالة لتقد�م الخدماتالمع�شة المُ  ي التعب�ي عن   ،عتمدة تحت إ�ش

  لهم الحق �ف
 .قلقهم �شأن هذا التفاعل

ي الحالة الخاص بك، ف�جب
أن تحاول حل المشكلة مع    إذا كانت لد�ك شكوى تتعلق ب�جراء أو قرار اتخذە أخصائئ

ي الحالة أوً�. أمثلة ع� هذە الشكاوى �ي 
 :أخصائئ

ام  •  عدم التعامل بلطف واح�ت
ي التعب�ي عند عدم إعطاء   •

 إعداد خطة الحالة   الحق �ف
 عدم إعطائك إجابات واضحة ع� أسئلتك حىت تتمكن من فهم سبب اتخاذ القرارات  •
ي خطة الحالة  •

 االختالف مع الخدمات الموجودة �ف

 ماذا لو لم �ساعد ذلك؟ 
ي الحالة من حل المشكلة، فاتبع الخطوات التال�ةو إذا لم تتمكن أنت 

 :أخصائئ

 

ف1الخطوة   : تحدث مع الم�ث
ي الحالة    KIDS (5437)-241-513ع�اتصل  •

ف أخصائئ  .واطلب اسم ورقم هاتف م�ش
ف ع�ب الهاتف أو طلب لقاء  • ي الحالة. �مكنك التحدث مع الم�ش

ف أخصائئ  .اتصل بم�ش
ف لماذا أنت غ�ي راض�  •  .ِصف مخاوفك وأخ�ب الم�ش
 .استمع واط�ح األسئلة •
ف و�عمل معك لحل المشكلة  •  .سوف �ستمع إل�ك الم�ش
ا إ� مكتب خدمة العمالء قد   •   HCJFS يتم توجيهك أ�ض�
ف، فاتخذ الخطوة   • ا عن استجابة الم�ش  .2إذا لم تكن راض��

 

 : التحدث أو مقابلة رئ�س القسم 2لخطوة ا
ا أن �سأل     KIDS (5437)-241-513  اتصل بالرقم • ف. �مكنك أ�ض� ي الحالة  واطلب اسم ورقم هاتف رئ�س قسم الم�ش

أخصائئ
ف عن االسم ومعلومات االتصال الخاصة برئ�س القسم  .أو الم�ش

ا لعقد اجتماع •  .اتصل برئ�س القسم. سيتحدث رئ�س القسم معك ع�ب الهاتف أو �حدد موعد�
 .س�ستمع رئ�س القسم إ� مخاوفك و�عمل ع� حل المشكلة •
ا إ� مكتب خدمة العمالء  •   . HCJFS قد يتم توجيهك أ�ض�
ا عن رد رئ�س القسم، فاتخذ الخطوة  •  .3إذا لم تكن راض��

 

 عمالء خدمات األطفال ة: اتصل بمكتب خدم 3الخطوة 
العمالء  • خدمة  بمكتب  الرقم   HCJFS (CSO) اتصل  داخ�ي  ،  513- 946- 2466ع�  ع�ب ،  2رقم  رسالة  ،  HCJFS.org  أرسل 

ا إ�لباستخدام عالمة التب��ب   ون�� ا إل��ت  HamiltonCountyCSO@jfs.hamilton-co.org   جهة االتصال أو أرسل ب��د�
 .إ� مخاوفك و�عمل ع� حل المشكلة مكتب خدمة العمالء سوف �ستمع  •
ا لعقد اجتماع معك. سُ�طلب من   مكتب خدمة العمالء قد �حدد   • ي الحالةموعد�

ف أخصائئ الحضور.    ، ، و�ما رئ�س القسم أو الم�ش
ح مخاوفك  .سُ�طلب منك �ش

ف أو رئ�س القسم القرارات أو اإلجراءات المتخذة �شأن القض�ة ولماذا تم اتخاذها • ح الم�ش  .س��ش
 .ضع خطة لحل مخاوفكو   كف��ق واحد، سنعمل ع�  •
ي ستتخذها أو لن تتخذها الوكالة مكتب خدمة العمالء قد يرسل لك  •  .رسالة توضح مخاوفك واإلجراءات الىت

ات   .إذا كانت هذە القض�ة تتعلق بالمحكمة، فقد تحتاج الوكالة إ� موافقة المحكمة إلجراء أي تغي�ي
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 هل لدي أي خ�ارات أخرى لحل المشا�ل؟
 

والعمل بوال�ة أوهايو من أن جميع وكاالت خدمات األطفال العامة تتبع قواعد الوال�ة. إذا  تتأ�د إدارة خدمات األ�ة  
ي أوهايو ألي سبب من األسباب، �مكنك االتصال بخط مساعدة 

ي االتصال ب�دارة العمل وخدمات األ�ة �ف
كنت ترغب �ف

 :العمالء ع� الرقم التا�ي 

 

 قسم خدمات األ�ة والعمل بوال�ة أوهايو 

:  الرقم ي
 3، ملحق 2، الخ�ار 3748-635-866-1المجائف

 

 

، العرق، اللون، الدين أو اإلعاقة، فاتصل بـ ف �سبب العمر، الجنس، األصل القو�ي  :إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتمي�ي
• Hamilton County Department of Job and Family Services 

Human Resources (513) 946-4704 

 
 أو 
 

• Ohio Department of Job and Family Services, Bureau of Civil Rights 
State Office Tower, 18th Floor 
150 East Gay Street 
Columbus, Ohio 43215 

 
 أو 

• U.S. Department of Health and Human Services 
Office for Civil Rights, Region V 
233 North Michigan Ave., Suite 700 
Chicago, Illinois 60601 

 
 

من   �عانون  الذين  �ة،  ف اإلنجل�ي للغة  إتقان محدود  لديهم  الذين  األفراد  إ�  هذا  التظلم  إجراء  إبالغ 
 ضعف السمع أو ضعف الب�

�ة محدودة، فستوفر ف ي من إعاقة سمع�ة أو  HCJFS إذا كانت إجادتك للغة اإلنجل�ي
. إذا كنت تعائف

ً
ا مؤه�

�
ف ا مح�ت جم� م�ت

بتوف�ي وسائل الراحة المناسبة لضمان مراجعة هذا اإلجراء ومناقشته معك و�جابة أسئلتك بما   HCJFS قومتب��ة، فس 
 .يرض�ك
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