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 أهالً وسهالً بكم في المملكة المتحدة
 رعاية األوالد في المملكة المتحدة )كيف تكون والداً(

  (* رعاية األوالد = كيف تربي طفلك)

 يرغب جميع األهالي بأن يكون أوالدهم سالمين وبصحة جيدة وسعداء ويملكون فرصاً للمستقبل. 
لكنهم يواجهون الكثير من التحديات في بلد جديد حيث هناك قوانين وأنظمة وتوقعات  

مختل وبالطبع لغة مختلفة. يقدم هذا الكتيب معلومات هامة عن تربية أوالدك في المملكة 
المتحدة. يلقي الضوء على نظام التعليم لمساعدتك على دعم تعليم أطفالك ومستقبلهم. ويقدم 
نظرة عن بعض القوانين المصممة لحماية األطفال من األذى الجسدي والنفسي والذي يؤثر 

 على الطريقة التي يتوقع فيها من األهالي اإلشراف وتربية أطفالهم.
 

تم اختيار هذه المعلومات من قبل أشخاص طلبوا اللجوء إلى المملكة المتحدة ومبنية على 
األشياء التي كانوا يتمنون لو أنهم عرفوها عندما وصلوا هنا. فمعرفة هذه األشياء باكراً 
كانت لتمنع بعض المشاكل التي نشأت بسبب أن ما تعتبره طبيعياً يمكن أن يخلق مشكلة 

 هنا.

 ارتياد المدرسة    

-5بحسب قانون المملكة المتحدة، يجب على األطفال بين 
سنة أن يحصلوا على تعليم بدوام كامل واألطفال فوق  61
يجب أن يلتحقوا بنوع محدد من التعليم  61وحتى سن  61

أو التدريب. يطلب من األهالي بشكل قانوني أن يحرصوا 
على ذهاب أوالدهم إلى المدرسة فهو ليس خياراً. الغياب 

عن المدرسة يعني أن يتأخر الطفل في تعليمه. ال يجب أن 
تبقي الطفل في المنزل إال لسبب مقنع بعد أن تقوم بإبالغ 
المدرسة. من الممكن أن يتعرض األهالي لدفع غرامة أو 
التعرض ألمر محكمة. تراقب المدارس الحضور لذا من 

لالعتذار  13.8المحتم أن تتصل بالمدرسة بحلول الساعة 
 في حال كان طفلك ال يستطيع الحضور. لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع 

https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education 

 حماية األطفال من األذى الجسدي والنفسي )"الحماية"(

تلعب السلطة المحلية دوراً في حياة الطفل في المملكة المتحدة وهو دور مختلف عما يحصل في بالدكم. يجد الكثير من الناس 
أنفسهم منخرطون أكثر في حياة الطفل وبسلطة أكثر للتدخل عندما يعتقدون أن الطفل معرض ألي أذى. الوالدان مسؤوالن عن 
ضمان سالمة أطفالهم وصحتهم لكن للسلطة المحلية واجب قانوني لحماية وضمان مصلحة األطفال في منطقتها. يلعب الزائرون 
الصحيون والمعلمون والعاملون االجتماعيون والمجلس المحلي والشرطة دورهم في تحديد ومساعدة األطفال المعرضين للخطر. 
فهم يراقبون أي عالمات لتعرض الطفل للتعنيف أو اإلهمال مثل وجود بعض الجرو ح التي ال يمكن تفسيرها أو التأزم العاطفي 
أو أن يكونوا غير نظيفين أو أن يتم تركهم من دون إشراف لوحدهم. إذا كان لدى المدرسة أو الزائر الصحي أو أي شخص من 
العموم مخاوف عن سالمة ومصلحة الطفل فيجب إبالغ الشرطة أو األخصائيين االجتماعيين والذين سيقومون بالتحقق. سوف 
يزورون األهل لمعرفة هذه المخاوف وسوف يناقشون الحاجة إلى التغييرات التي يجب القيام بها إلزالة الخطر الذي يعتقد بأنه 

 يمارس على الطفل. فلديهم السلطة القانونية لنقل الطفل من عائلته ووضعه في رعاية المجلس المحلي.

لذا فإن قانون المملكة المتحدة الخاص بحماية األطفال من التعنيف واإلهمال يراقب عن قرب كيفية رعاية األهالي ألطفالهم  
 وتربيتهم.

 

 اإلشراف على األطفال

إذا فشل األهالي برعاية طفلهم مما يضعه في خطر التعرض لألذى 
فسوف يتم اعتبارهم مهملين فمثالً يتعرض الطفل غير المشرف عليه إلى 

خطر إذا لم يكن يميز الخطر وال يعرف كيف يتجنبه أو ال يعرف كيف 
يتصرف في حالة الطوارئ. تقول اإلرشادات الوطنية أنه ال يجب ترك 

دقيقة. فاألطفال تحت  65الرضع واألطفال الصغار لوحدهم حتى لو لـ 
غير ناضجين كفاية لتركهم لوحدهم أو لرعاية أطفال أصغر منهم  61سن 

أو ليطبخوا بأنفسهم من دون إشراف بالغين. كما ال يجب ترك األطفال 
لوحدهم ليالً. ال يحدد القانون عمراً يمكن فيه أن يتم ترك  61تحت سن 

الطفل بأمان ألنهم يعتبرون أن نضج األطفال مختلف من طفل آلخر. لذا 
يجب على األهل أن يفكروا بنضج الطفل وأن يزيلوا كل ما يمكن أن 

يشكل خطراً عليه مثل السكاكين الحادة أو النوافذ المفتوحة التي يمكن أن 
يسقط منها وأن يكونوا متأكدين من أنه يعلم ما يجب أن يفعله عند 

 الطوارئ.

 يجب أن يتم اإلشراف على األطفال الصغار أثناء اللعب في الخارج كالحديقة مثالً. 
 تطلب المدارس االبتدائية اصطحاب األهل ألطفالهم من وإلى المدرسة. 

لكل مدرسة استراتيجية خاصة بها تعتمدها عندما تجد أنه من اآلمن أال يكون مع 
 الطفل أحد. 

يجب أن تقوم بإبالغ المدرسة إذا كان أحد آخر سيقوم باصطحاب ابنك من 
 المدرسة 

 ألن المدرسة لن تسمح ألي طفل بالمغادرة مع شخص غريب.
قد تختلف هذه اإلجراءات مع اإلجراءات المتبعة في بالدك حيث يتم إلقاء 

 المسؤولية 
في عمر مبكر على األطفال. لكن من المهم أن تفهموا االتجاه المختلف في المملكة 

 المتحدة والقوانين المتعلقة بالرعاية.
 لمزيد من المعلومات يمكنكم مراجعة الموقع

https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/ 

 

  

  تربية األطفال
كما في العديد من البلدان حول العالم، تغيرت المواقف المتعلقة 
باستخدام العقاب الجسدي لتربية األطفال كالصفع في المملكة 
المتحدة. فتتم اآلن رؤيتها على أنها معنفة ومؤذية. وأبسط رسالة 

ال يجب على األهل استخدام أو التهديد باستخدام أي نوع من هي: 
 العقاب الجسدي لتربية األطفال.

ال يجب أن يترك أي نوع من العقاب الطفل متورماً أو متكدماً أو 
مجروحاً أو محمر الجلد أو مكشوط أو مخدوش. يجب أن تتحقق 
السلطات المحلية من أي تقارير تتلقاها حول أي طفل تعرض 
للضرب. وإذا تأكدوا من أن الطفل يتعرض للتعنيف فقد يتم نقل 
الطفل إلى رعاية أخرى. وسوف يتم هذا خاصة إذا تعرض الطفل 

 للضرب باستخدام أي أداة كملعقة أو حزام أو حذاء.
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لذا فإن كنت معتاداً على استخدام مثل هذا النوع من العقاب الجسدي لتعديل 
سلوك أطفالك، فهنك خدمة دعم تساعد األهل على فهم واستخدام طرق بديلة 

هنا في المملكة المتحدة. يمكنك التواصل أو أن تطلب تحويلك إلى فريق 
المساعدة المبكرة في المجلس المحلي. سوف يشرحون لك الطرق المستخدمة 

للتعليم والتشجيع بدالً من العقاب الجسدي فهم يقيمون ورشات عمل لألهل 
 ويمكنهم أيضاً الحضور إلى المنزل لمساعدتك على ممارسة هذه الطرق.

 يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات على المواقع التالية              

  
https://

learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/early-
help-early-intervention  
https://www.familylives.org.uk/advice/primary/behaviour/
positive-discipline/ 

 
من المفيد أن تعلم أّن األطفال الذين تعرضوا لصدمة مثل حرب أو 
فقدان منزلهم فمن الممكن أن يؤثر ذلك على نفسيتهم. ويمكن أن يؤدي 
ً لألهل. كما أن البالغين يتأثرون  هذا إلى سلوك صعب ويشكل تحديا
بالخوف والفقدان وسوف يشعرون بتوتر أكثر وقلق في انتظار قرار 
طلب اللجوء. وعدم السماح لكم بالعمل في هذه الفترة يعني تواجد 

وكل هذا يؤدي إلى زيادة التوتر  1/42األهل مع بعض طوال الوقت 
ً في التعامل مع األشياء من  في المنزل وقد يكون األهل أسرع غضبا
المعتاد. نصح آخرون مروا بنفس تجربتكم بالقيام بتواصل مع الشبكات االجتماعية المحلية والتشاطات التي يمكن أن تخرجك من 
المنزل وتساعدك على ضبط التوتر في حياتك. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بذلك في رزمة الترحيب 

 المحلية التي يقدمها صاحب المنزل والموجودة على موقع شراكة الهجرة.

يمكن لألهل القلقين بشأن تأثير الصدمة على طفلهم التواصل مع الخط المجاني "عقول شابة" للحصول على نصيحة سرية 
  واختصاصية 

https://youngminds.org.uk/find-help/for-parents/parents-helpline/    

 
 بناء عالقة مع المدرسة واألخصائيين االجتماعيين

يجب على المدارس أن تراقب األطفال من أجل اكتشاف أّي عالماٍت لسوء المعاملة واإلهمال. يطلب من المدرسين تسجيل أّي 
مخاوف على جهاز حاسوب مركزي. وستقوم المدرسة بالتواصل مع األهل لمناقشة المخاوف المتعددة أو المتكررة وتحاول معرفة ما 
يحدث. إّن كان الوالدين يعانون أو كانوا غير مدركين لما هو متوقع منهم في المملكة المتحدة فيمكن للمدرسة حينها أن تقدم الدعم من 

فريق المساعدة المبكرة الذي سيقوم بوضع خطة دعم للعائلة. ولكن إن لم يقم األهل بالتواصل مع المدرسة أو لم يقوموا بقبول عرض 
 المساعدة، ستقوم المدرسة عندئٍذ بإحالة مخاوفها إلى األخصائي االجتماعي.

يمكن لبعض القضايا أن تتسبب بإحالة مباشرة من المدرسة إلى األخصائي االجتماعي. وتتعلق هذه المخاوف بإساءة معاملة الطفل. 
إن قال الطفل بأّن "أمي ضربتني" أو "هددت بضربي بملعقة" أو كان هناك إصابة أو عالمة ليس لها تفسير منطقي، فيقع على 

المدرسة في هذه الحالة واجب إحالة األمر إلى األخصائي االجتماعي. ولهذا من الضروري بالنسبة للوالدين أن يتصلوا بالمدرسة في 
ً إلبالغهم عن أّي إصابة أو عالمة وأن يشرحوا للمدرسة كيفية حدوث ذلك. يجب على األهالي الذين لغتهم  13.8الساعة  صباحا

 االنكليزية محدودة أن يطلبوا المساعدة من شخص آخر لنقل هذه الرسالة إلى المدرسة.

سوف يتواصل األخصائي االجتماعي مع الوالدين لمعرفة المخاوف ووضع خطة من األعمال لتحسين رعاية الطفل إذا كان هناك 

حاجة. يمكن أن يكون الوضع تحذيرياً لكن رد الفعل األفضل هو االستماع إلى مخاوف األخصائي االجتماعي فيجب أن تناقش هذه 
 المخاوف لكشف أي قضايا قد تضع أمان الطفل في خطر وكن صريحاً في تحديد العالجات. قد يكون األهل بحاجة 

إلى تغيير الطريقة التي يتصرفون بها. يمكن أن يتم ربط األهل مع خدمة الدعم لمساعدتهم على التعامل مع هذا التحدي. لكن 
إذا بقي الوالدين صامتين فال يمكن لألخصائي االجتماعي القيام بواجب حماية طفلهم مما يجعلهم يعتقدون أن الطفل بأمان. إذا 
لم يستطيعوا التحقق فال يمكنهم التخلص من المخاطر على الطفل لذا فمن المحتمال أن يتم نقله من العائلة. ال أحد يريد لهذا 
أن يحدث طبعاً. مهما كانت المخاوف فإن التدخل سوف يتصاعد إذا لم يشارك األهل في النقاشات أو يوافقوا على عروض 

 الدعم أو تغيير طريقة التصرف.

 العالقات بين الوالدين في المنزل 

إذا شهد أو سمع عنفاً أو تعنيفاً بين الوالدين حتى لو لم يكن الطفل نفسه هدفاً  يمكن أن يعاني الطفل من أذى نفسي طويل األمد
لهذا التعنيف. تظهر األدلة أن العنف األسري يؤثر بشكل خطير على حياة األطفال خاصة إذا تعرضوا له  في عمر مبكر. 
كما تؤثر على قدرتهم على التركيز والتقدم في المدرسة وتؤدي إلى االكتئاب ومشاكل في األكل وسلوك عدائي أو انسحابي. 
من المحتمل أن يتأثر األطفال بالعنف كالبالغين سواء كانوا الفاعلين أو الضحايا. العنف األسري مخالف للقانون. إذا ذكر في 
تقارير الشرطة أو األخصائيين االجتماعيين أن هناك طفل يعيش في ظل العنف األسري فيمكنهم اتخاذ القرار بأن يغادر أحد 

 الوالدين المنزل لمنع مزيد من األذى للطفل أو أن يتم نقل الطفل إلى رعاية المجلس المحلي.

 ختان اإلناث

من غير القانوني التخطيط أو إجراء أو المساعدة أو التشجيع على ختان 

. FGMاإلناث والمعروف في المملكة المتحدة على بتر األعضاء األنثوية 
ً للطفل ألنه يؤدي إلى أذى جسدي ونفسي طويل  يعتبر هذا الفعل تعنيفا

 سنة. /6األمد وعقوبة هذا الفعل تصل إلى السجن 

 

 األطفال والسيارات
لحماية صحتهم، يعتبر التدخين أو السماح بالتدخين بحضور طفل تحت سن 

في السيارة غير قانوني. يجب أن يتم وضع الرضع واألطفال تحت  61
سم في كرسي أطفال مناسب ويمكن  615أو من هم أقصر من  61سن 

قبول االستثناءات في الحاالت الطارئة فقط، مثل رحلة غير متوقعة لمسافة 
 قصيرة أو إذا كان سائق التاكسي ال يملك كرسي أطفال.

https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/early-help-early-intervention
https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/early-help-early-intervention
https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/early-help-early-intervention
https://www.familylives.org.uk/advice/primary/behaviour/positive-discipline/
https://www.familylives.org.uk/advice/primary/behaviour/positive-discipline/
https://youngminds.org.uk/find-help/for-parents/parents-helpline/
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 مساعدة طفلك على اتباع القوانين
يجب أن يضمن األهل أن يعرف الطفل كيف يختلف قانون المملكة المتحدة عما 

شراء  61تعودوا عليه. أخبرهم أنه من غير القانوني ألي شخص تحت سن 
الكحول أو السجائر ومن غير القانوني أن يقوم البالغ بشرائها لهم. يتم اعتقال 
أي شخص يقبض عليه وهو يستخدم أو يملك أو يبيع عقاقير غير قانونية وأي 
شخص يطلب منهم إيصال أي عقاقير. من غير القانوني ممارسة الجنس مع أي 

حتى لو كان موافقاً. الجنس مع  61شخص سواء كان ذكراً أو أنثى تحت سن 
يجب أن يكون بموافقته وإال سيعتبر اعتداء جنسياً أو  61أي شخص فوق سن 

سنة. يمكل للشباب الزواج عندما يصبحوا  65اغتصاب وعقوبته السجن لمدة 
 613من عمرهم إذا كان أهلهم موافقين وإال يستيطعون الزواج في سن  61في 

 

 

 

 

 حماية األطفال من التنمر والكره والعنف اإللكتروني

شجع طفلك على مشاركتك بأي مخاوف تتعلق بمعاملة األطفال اآلخرين 
ً أو  لهم في المدرسة. إذا كان هناك طفل آخر يستهدفهم أو يؤذيهم جسديا
نفسياً فهذا ما يدعى بالتنمر. إذا كان يتم استهدافهم بسبب عرقهم أو دينهم 
فهذا يدعى "كره". واالثنان مؤذيان جداً لمصلحة الطفل ويجب إيقافهما. 
ال يجب أن تحاول معالجة ذلك بنفسك بالتعامل مع الطفل اآلخر أو 
والديه. يجب أن تطلب الحديث إلى معلم الصف وإعالمه بما يحدث 
ومناقشة ما يمكن أن تفعله المدرسة لمنع ذلك. جميع المدارس تملك 
سياسة سلوكية وواجب رعاية لطفلك. إذا حصل التعنيف مرة أخرى، 
ً التحدث مع  اطلب الحديث إلى المدرسة  في بداية العام. يمكنك أيضا
الشرطة خاصة إذا كان التعنيف خطيراً مثل ممارسة العنف أو السرقة أو 

التهديد أو المضايقة وجرائم 
الكره. لمزيد من النصائح حول 

 حماية األهل لطفلهم من التنمر يرجى زيارة الموقع

https://www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-

child-s-school-about-bullying/  

يستخدم األطفال اإلنترنت في عمر مبكر ويتعلمون بسرعة استكشافه واستعمال تطبيقات 

وسائل التواصل االجتماعي من خالل هواتفهم الذكية أو األجهزة الرقمية األخرى. قد 

يتعرضون لخطر التنمر والتعنيف اإللكتروني من خالل مشاهدة مواد غير مناسبة ومؤذية. 

ويعد هذا مصدر قلق لألهل ويمكن أن يؤثر على ثقة الطفل بنفسه وتقديره لنفسه وصحته. 

ومرة أخرى، شجع طفلك على مشاركة مخاوفه معك. هناك منظمات تزودك بنصائح عملية 

لمعالجة هذه المخاطر وتكتب تقارير عن هذه الحوادث لكي يتم اتخاذ ما يلزم لمنع ذلك من 

 الحدوث. يمكنك زيارة الموقع التالي

https://www.bullying.co.uk/cyberbullying/  

 

 

  حقوق األهل واألطفال

إذا كانت السلطة المحلية تحقق في مخاوف تتعلق بسالمة الطفل فإن 

الوالدين والطفل يتمتعون بحقوق. سوف يتحدث االختصاصيون مع األهل 

والطفل. سوف يحاولون معرفة ما يريد الطفل أن يحدث ألنه يملك الحق 

بأن يتم االستماع له في أي قرار حماية يتخذ بشأن مستقبلهم. لألهل الحق 

في طلب مترجم لكي يتم التأكد من أنهم يفهمون المعلومات المقدمة لهم 

ويمكنهم التعبير عن أنفسهم بوضوح. قم بتوقيع المستندات إذا كنت تفهم 

ما تعنيه. إذا تمت إقامة قضية حماية فيسمح لألهل بتمثيل قانوني من قبل 

ً حسب نظام المساعدة  محامي تابع لقانون العائلة. ويمكن أن يكون مجانيا

ً لدعم لجوء  القانونية إذا كنت خاضعا

وزارة الداخلية. يجب ان يقدم األخصائي االجتماعي معلومات عن هذا ويمكنك 

الحصول على معلومات ونصيحة مجانية موضوعية وسرية من مكتب نصيحة 

 المواطنين.            

يمكنك الحصول على تفاصيل عن جميع المواضيع المغطاة 

في هذا الكتيب على موقع شراكة هجرة الشمال الشرقية 
  "رعاية األطفال في المملكة المتحدة:

https://www.nemp.org.uk/  
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