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  به انگلستان خوش آمدید

 وظایف والدینی در انگلیس

 )*وظایف والدینی = نقش والدین در تربیت فرزند(

داشته باشند. خوبی   ها یشان ایمن، سالمت و شاد باشند و آینده خواهند بچه  همه والدین می

اما در کشوری جدید که قوانین، سیستم ها، انتظارات و البته زبان متفاوت دارد با 

درباره تربیت فرزند در   شوند. این بروشور اطالعات مهمی  های زیادی روبرو می چالش

کند. و به مرور سیستم آموزشی جهت کمک به شما در پشتیبانی از   انگلستان ارایه می

از قوانین مختص حفاظت از کودکان در   پردازد. و برخی   یادگیری و آینده کودکانتان می

و عاطفی و روحی که مربوط به شیوه مورد انتظار از والدین برای   برابر آسیب جسمانی

 کند.    سرپرستی و نظارت و تنبیه کودکانشان است را مرور می

و افسوس می خورند  هستند این اطالعات توسط افرادی انتخاب شده که خودشان پناهنده
تواند به جلوگیری از ایجاد   دانستند. دانستن زود هنگام این اطالعات می  کاشکی این اطالعات را در بدو ورود به انگلستان می
 رسد می تواند اینجا واقعا مشکل ساز باشد.   مشکالت کمک کند چون آنچه به نظر شما معمولی می

 مدرسه رفتن 

سالگی بطور تمام وقت  ۶۱تا  ۵بر اساس قوانین انگلیس، کودکان باید از سن 
سالگی مشغول به نوعی تحصیل یا آموزش باشند.  ۶۱تا  ۶۱تحصیل کنند، و از 

والدین قانونا وظیفه دارند از مدرسه رفتن کودکشان 
مطمئن شوند و حق انتخاب ندارند. نرفتن به مدرسه به 

افتند. نباید   اینکه کودکان از یادگیری عقب می  معنی
کودکتان را در خانه نگه دارید مگر اینکه دلیل موجه ای 
وجود داشته باشد و شما به مدرسه اطالع داده باشید. در 

غیر اینصورت والدین جریمه خواهند شد یا دادگاه برایشان 
حکم صادر خواهد کرد. مدارس حضور و غیاب را با 

تواند به   کنند بنابراین اگر کودکتان نمی  دقت نظارت می
صبح به  ۰۱:۸۰مدرسه برود الزامی تا قبل از ساعت 

 مدرسه تلفن کنید و توضیح دهید. جهت اطالعات بیشتر رجوع کنید به:  

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

 و عاطفی )حفاظت و ایمنی(   حفاظت از کودکان در برابر آسیب جسمانی

های  دولتدر می یابند که یک کودک ممکن کامال با کشورتان متفاوت باشد. مردم زیادی   های محلی انگلستان در زندگی نقش دولت
آن کودک دخیل می شوند و قدرت مداخله   متقاعد شوند که کودکی در معرض خطر آسیب است خیلی زیاد در زندگی  محلی وقتی

های محلی هم وظیفه قانونی حفاظت و ارتقاء  فراوانی دارند. والدین مسئول اطمینان از ایمنی و سالمت کودکانشان هستند، اما دولت
های بهداشت و سالمت، معلم ها، مدد کاران اجتماعی، شهر داری محلی و  شان را دارند. ویزیتور رفاه و آسایش کودکان منطقه

های  های کودک آزاری یا غفلت، نظیر جراحت در شناسایی و پشتیبانی کودکان در معرض خطر نقش دارند. آنها نشانه  پلیس همگی
کنند. اگر ویزیتور بهداشت و   و عاطفی، کثیفی یا گشنگی یا تنها و بدون سرپرست رها شده را نظارت می  مورد، استرس روحی  بی

در مورد ایمنی و رفاه و آسایش کودکی را به پلیس یا مدد کاران اجتماعی گزارش دهند، آنها باید   سالمت یا مردم عادی نگرانی
 تحقیق کنند. آنها والدین را مالقات خواهند کرد تا این نگرانیها را بررسی و در مورد اینکه آیا باید تغییراتی انجام شود تا از ادامه
خطر جلوگیری شود گفتگو و تبادل نظر خواهند کرد. اما اگر متقا عد شوند که کودک هنوز در معرض خطر آسیب، آنها قدرت 

 قانونی گرفتن کودک از خانواده و قرار دادن وی تحت مراقبت و سرپرستی شهرداری محلی را دارند.  

 

ین قوانین انگلستان در مورد حفاظت از کودکان در برابر آزار و غفلت و بی توجهی تعیین کننده حدود انتظارات ابنابر 
 نظارت و سرپرستی، و چگونگی تنبیه کودکان بوسیله والدینشان می باشد. 

 
 

 نظارت و سرپرستی کودکان 

اگر والدین از نظارت و سرپرستی کودک قصور کنند آنها در معرض خطر 
خواهند   مسئولیت تلقی  خیال و بی  گیرند، در نتیجه والدین بی  آسیب قرار می

شد. مثال، کودکان بدون ناظر و سرپرست اگر خطر را درک نکنند، ندانند 
چطور از آن اجتناب کنند یا ندانند حین خطر و وضعیت اضطراری چه کار 

  های ملی، کنند در معرض خطر آسیب قرار می گیرند. براساس دستورالعمل
دقیقه تنها رها  ۶۵جوان نباید هرگز حتی به مدت   اطفال و کودکان خیلی

بالغ هستند که بدون   سال بندرت به اندازه کافی ۶۱شوند. کودکان زیر 
نظارت و سرپرستی بزرگساالن تنها رها شوند، یا از کودکان جوانتر 

سال نباید شب  ۶۱مراقبت کنند یا برای خودشان غذا بپزند. کودکان زیر 
که کودکی را بتوان بطور ایمن تنها   تنها گذاشته شوند. قانون سن دقیقی

کند چون نرخ عاقل و بالغ شدن کودکان متفاوت است.   گذاشت مشخص نمی
های تیز یا  بنابراین والدین باید نرخ بالغ و عاقل شدن کودکشان را در نظر بگیرند و خطرات را برطرف کنند، نظیر چاقو

 دانند هنگام خطر و اضطرار چه کار کنند.     پنجره باز که ممکن کودک بیفتد از آن و مطمئن شوند که کودکانشان می

کنند باید نظارت و مراقبت شوند. مدارس ابتدایی انتظار دارند والدین   بیرون مثال در پارک بازی می  کودکان جوان نیز وقتی
هایشان را به مدرسه ببرند و بیاورند. هر مدرسه ای مقررات خودش را دارد  بچه

که چه وقت برای یک کودک ایمن که تنها به مدرسه بیاید و برود. اگر هماهنگ 
کنید فرد دیگری کودکتان را از مدرسه بگیرد باید به مدرسه اطالع دهید،   می

چون مدارس هرگز اجازه نخواهند داد کودکی با فردی ناشناس مدرسه را ترک 
 کند.  

همه اینها ممکن با آنچه که در کشورتان قابل قبول تناقض داشته باشد، مثال در 
برخی کشورها ممکن به کودکان در سنین پایین تر مسئولیت داده شود. بنابراین 

مهم که شیوه رایج در انگلیس و لزوم اجرای آن برای والدین را درک کنید   خیلی
 و بفهمید. 

  اطالعات بیشتر در  

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

 تنبیه کودکان 

های  های دنیا، نگرش و شیوه در انگلستان همانند بسیاری از کشور
برای تربیت کودکان نظیر زدن به باسن  بدنیاستفاده از تنبیه 

کودکان با کف دست تغییر کرده است و امروزه آزار دهنده و مضر 
والدین برای تربیت  ترین پیام این است که شود. ساده  می  تلقی

 یا تهدید به انجام آن کنند.    بدنی کودکانشان نباید به هیچ وجه تنبیه 

 
هیچ فرمی از تنبیه کودک نباید هرگز باعث تورم، کبودی، بریدگی، 

های محلی هر  قرمزی پوست، سایدگی یا خراش شود. دولت
گزارشی درباره زدن کودکان با دست را باید بررسی و تحقیق کنند. 

اگر متقا عد شوند کودک در معرض خطر آزار بیشتر باید وی را 
تحت مراقبت و سرپرستی قرار دهند. این بخصوص محتمل اگر 

 وسیله ای نظیر قاشق، کمربند یا کفش برای زدن کودک استفاده شده باشد.  

https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/
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مدیریت کنید، بدنی بنابراین اگر عادت داشته اید رفتار کودکتان را با تنبیه 
حاال که اینجا در انگلستان هستید برای کمک به فهم و استفاده شما از 

توانید خودتان تماس   های جایگزین کمک و پشتیبانی وجود دارد. می شیوه
کنند.   بگیرید یا بخواهید که شما را به تیم کمک اولیه شهرداری محلی معرفی

شود را   استفاده میبدنی آنها شیوه هایی را که از آموزش و پاداش بجای تنبیه 
کنند و حتی   توضیح خواهند داد. آنها برای والدین کالسهای آموزشی دایر می

توانند برای کمک جهت تمرین این شیوه ها به منزل شما بیایند. برای   می
 اطالعات بیشتر رجوع کنید به  

https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/early-
help-early-

intervention و در https://www.familylives.org.uk/advice/
primary/behaviour/positive-discipline/ 

 
بدلیل حوادثی نظیر جنگ   مفید یادآوری شود که ضربه و آسیب روحی

و عاطفی شدیدی روی   و از دست دادن خانه، ممکن تاثیر منفی روحی
تواند منجر به رفتار هایی بسیار مشکل ساز و   کودکان داشته باشد که می

پر چالش برای والدین شود. بزرگساالن هم بدلیل ترس و زیان تحت 
شان  گیرند، و مادامیکه منتظر نتیجه درخواست پناهندگی  تاثیر قرار می

هستند بطور مضاعف استرس و مضطرب خواهند بود و چون والدین 
روز هفته با هم  ۷ساعته و  ۱۲طی این مدت اجازه کار ندارند ممکن 

تواند منجر به افزایش تنش در خانه شود، و   در خانه باشند. همه اینها می
ممکن والدین سریعتر و با عصبانیت بیشتری از حد معمول به مشکالت 

ند، برقراری ارتباط با گروههای اجتماعی محلی و فعالیت  واکنش نشان دهند. افراد دیگری که این وضعیت شما را تجربه کرده ا
تان کمک کنند، را توصیه کرده اند. جهت   شوند از خانه بیرون بروید و می توانند برای مدیریت استرس زندگی  هایی که باعث می

کسب اطالعات در این موارد، رجوع کنید به بسته خوش آمد گویی محلی ارایه شده به شما بوسیله مسئول خانه تان، و وبسایت اداره 
 مهاجرت.   

توانند برای مشاوره محرمانه و حرفه ای با خط تلفن   روی کودکانشان می  والدین نگران درباره تاثیر منفی ضربه و آسیب روحی
  :کمکی رایگان خدمات یانگ مایندز تماس بگیرند. رجوع کنید به وبسایت

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

 برقراری ارتباط با مدرسه و مددکاران اجتماعی  

را در سیستم   ها موظفند هر نگرانی وغفلت نظارت کنند. معلم  توجهی  مدارس باید کودکان را جهت شناسایی آثار و عالئم آزار و بی
های چند جانبه یا مکرر تماس خواهند گرفت و سعی   کامپیوتر مرکزی ثبت کنند. مدرسه با والدین جهت گفتگو در مورد نگرانی

ندارند،   رود آگاهی  خواهند کرد بفهمند چه اتفاقاتی می افتد. اگر والدین دچار مشکل هستند یا از آنچه که در انگلستان انتظار می
تواند از طریق تیم کمک اولیه که برنامه پشتیبانی و حمایتی برای خانواده برقرار خواهد کرد، کمک ارایه کند. اما اگر   مدرسه می

والدین با مدرسه ارتباط برقرار نکنند یا کمک و پشتیبانی ارایه شده را نپذیرند، مدرسه نگرانیها یشان را به مددکار اجتماعی ارجاع 
 خواهد کرد.  

و ارجاع اتوماتیک وار آنها از مدرسه به مدد کار اجتماعی را منجر خواهند شد. این   برخی از نگرانیها معرفی
گوید "مادرم مرا زد" یا " به زدن با قاشق تهدیدم کرد " یا   باشند. اگر کودکی می  نگرانیها مربوط به کودک آزاری می

بدون دلیل مواجه ای جراحت و کبودی دارد، مدرسه موظف این را به مدد کار اجتماعی ارجاع دهد. به این دلیل 

صبح به مدرسه تلفن کنند و در مورد هر گونه جراحت یا کبودی اطالع و  ۰۱:۸۰والدین تا قبل از ساعت   حیاتی
شان خوب نیست باید از یک نفر بخواهند که در گفتن  توضیح دهند چگونه ایجاد شده است. والدینی که انگلیسی

 موضوع به آنها کمک کند. 

 

مدد کار اجتماعی با والدین جهت بررسی نگرانیها و در صورت نیاز برای برنامه ریزی اقدامی جهت بهبود مراقبت از کودک 
تواند نگران کننده باشد، اما بهترین و ضروری ترین کار گوش دادن به نگرانیهای مددکار   تماس خواهد گرفت. این می

اجتماعی، تمایل به صحبت در مورد آنها برای آشکار سازی مشکالتی که ممکن ایمنی کودک را به خطر اندازد و شناسایی و 
ممکن الزم شود والدین شیوه انجام وظایف والدینی شان را تغییر دهند. امکان   ها و رو راست بودن است. یعنی فهم راه حل

کمک به والدین برای برقراری ارتباط با سرویس های خدماتی جهت روبرو شدن با چالش ها وجود دارد. اما اگر والدین 
تواند وظیفه حفاظت از کودکشان به منظور رضایت از ایمن بودن از آسیب و صدمه را   ساکت بمانند، مدد کار اجتماعی نمی

تواند خطرات متوجه کودک را بر طرف کند، بنابراین به   انجام دهد. اگر مدد کار اجتماعی نتواند نگرانیها را بررسی کند، نمی
هر   ی شود. نگرانی خواهد اینطور  نمی  شود در صدد جداسازی کودک از خانواده برآید. البته هیچ کسی  احتمال زیاد مجبور می

شان را تغییر ندهند، مداخله  چه که باشد، اگر والدین به گفتگو نپردازند یا پشتیبانی و کمک پیشنهادی را نپذیرند یا شیوه عملکرد
  .مسئولین بیشتر خواهد شد

 رابطه بین والدین در خانه 

اگر کودکان خشونت یا سایر درگیریها و بین والدینشان را شاهد باشند یا بشنوند، حتی اگر خود کودک هدف آزار نباشد، از 
کودکان را    دهد خشونت خانگی بشدت زندگی  جدی و طوالنی مدت رنج خواهند برد. شواهد نشان می  آسیب عاطفی و روحی

شان برای تمرکز و پیشرفت در  پایین در معرض آن قرار بگیرند توانایی  متاثر خواهد کرد، بخصوص اگر در سنین خیلی
دهد، و منجر به افسردگی و اختالالت تغذیه   مدرسه را تحت تاثیر قرار می

های پرخاشگرانه یا پسرفتی خواهد شد. کودکان هم مانند  و رفتار
گیرند، هم بعنوان   بزرگساالن به احتمال زیاد تحت تاثیر خشونت قرار می

مجرم و هم قربانی. خشونت خانگی خالف قانون است. اگر پلیس یا 
های خشونت خانگی بفهمد کودکی  مددکار اجتماعی بررسی کننده گزارش

کند، جهت جلوگیری از خطر آسیب بیشتر به کودک،   می  در آنجا زندگی
از والدین باید خانه را ترک کند، یا   توانند تصمیم بگیرند که یکی  آنها می

 کودک را ببرند و تحت مراقبت و سرپرستی شهرداری محلی قرار دهند. 

 ختنه زنان 

هماهنگی، انجام، کمک یا تشویق به ختنه زنان غیر قانونی، که در 
شناخته  (FGM)انگلستان به عنوان قطع عضو دستگاه تناسلی زنان 

باشد چون باعث آسیب عاطفی   شود. و بعنوان نوعی کودک آزاری می  می
سال زندان  ۶۲شود. مجازات آن   طوالنی مدت کودک می  و جسمانی

 است. 

 

 کودکان و اتومبیل 

باشد. اطفال و   سال در داخل اتومبیل سیگار کشیدن یا اجازه سیگار کشیدن غیر قانونی می ۶۱برای حفظ سالمت کودکان زیر 
مناسب کودک قرار داده شوند. فقط در شرایط   سانتیمتر قد باید روی صندلی ۶۱۵سال یا کوتاهتر از  ۶۱کودکان زیر 

کودک ارایه ندهد موارد استثناء   صندلی  مسافتی کوتاه یا اگر راننده تاکسی  اضطراری، مسافرت غیر منتظره برای طی
 باشند.     می

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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 کمک به کودکتان برای رعایت قانون 

توانند اطمینان حاصل کنند کودکشان تفاوت قوانین انگلیس با آنچه به   والدین می
داند. به آنها بگویید خرید الکل یا سیگار برای هر   ند را می آن عادت داشته ا

سال غیر قانونی است. و خرید اینها بوسیله بزرگساالن  ۶۱زیر سن   کسی
که مواد غیر قانونی را مصرف کند،   برای کودکان غیر قانونی است. هر کسی

داشته باشد و یا بفروشد دستگیر خواهد شد، حتی اگر شخص دیگری از آنها 
بخواهد ماده مخدر یا مست کننده ای را برایشان بیاورد. انجام سکس با هر 

سال حتی اگر مایل هم باشند غیر قانونی.  ۶۱، مذکر یا مونث، زیر سن  کسی
شان باشد، وگرنه خشونت  سال باید با رضایت ۶۱باالی   سکس با هر کسی

سال زندان باشد.  ۶۵تواند بیشتر از   یا تجاوز است که مجازات آن می  جنسی
توانند با رضایت والدینشان ازدواج کنند وگرنه باید   ساله می ۶۱افراد جوان 

 ساله شوند.    ۶۱صبر کنند تا 

 

 حفاظت از کودکتان در برابر زورگویی، نفرت و خشونت سایبری 

درباره شیوه رفتار سایر کودکان با آنها در مدرسه تشویق کنید. اگر کودک دیگری آنها را هدف   کودکتان را به گفتن هر نوع نگرانی
و عاطفی به آنها صدمه بزند، زورگویی   یا روحی  قرار میدهد تا جسمانی

ند، این  شود. اگر بدلیل نژاد یا مذهب شان هدف قرار گرفته ا  نامیده می
آسیب زننده به رفاه و آسایش   شود. هر دو اینها خیلی  نفرت نامیده می

کنید با این موارد   کودک هستند و باید متوقف شوند. نباید خودتان سعی
برخورد کنید و اقدام به نزدیک شدن به کودک دیگر یا والدینش نکنید، باید 

دهد و   درخواست کنید تا با معلم کالس جهت آگاه سازی آنها از آنچه رخ می
تواند انجام دهد تا از رخ دادن مجدد   گفتگو در مورد اقداماتی که مدرسه می

چنین مواردی جلوگیری کند، صحبت کنید. همه مدارس مقررات رفتاری و 
توانید با پلیس صحبت   وظیفه مراقبت از کودک شما را دارند. همچنین می

کنید، بخصوص در مورد آزار و 
های جدی تر نظیر جرایم  اذیت

خشونت، دزدی، ارعاب ، اذیت 
توانند از کودکشان   و آزار و نفرت. جهت مشاوره بیشتر در مورد اینکه چگونه والدین می

 در برابر زورگویی حفاظت کنند رجوع کنید به: 

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

child-s-school-about-bullying/  

ها و  گیرند وبسایت  شوند و به سرعت یاد می  پایین آنالین می  کودکان در سن خیلی
های هوشمند یا سایر وسایل  های اجتماعی را از طریق موبایل های رسانه برنامه

شان کاووش و بررسی کنند. از زورگویی سایبری و آزار و اذیت و دسترسی به  دیجیتال
واقعی   توانند در معرض خطر قرار گیرند. این نگرانی  محتویات نامناسب و مضر می

جدی روی عتماد به نفس، اطمینان و سالمت   تواند تاثیر منفی  برای همه والدین و می
کودک داشته باشد. مجددا، کودکتان را به صحبت در مورد نگرانیها یش با شما تشویق 

کنند و حوادث را گزارش   برای والدین ارایه می  های عملی کنید. سازمان هایی وجود دارند که جهت مدیریت این خطرات راهنمایی
 شود جهت جلوگیری از تکرار روی دادن مجدد آنها اقدام کرد. رجوع شود به:   کنند، بنابراین می  می

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

 

 

 حقوق والدین و کودکان 

کند، هم   اگر یک دولت محلی نگرانیها درباره ایمنی کودکی را بررسی 
والدین و هم کودک حقوقی دارند. مسئولین با هر دو والدین و کودک صحبت 

خواهد چه اقدامی انجام   خواهند کرد بفهمند کودک می  خواهند کرد. آنها سعی
شود، چون حق کودک است نظراتش را درباره تصمیم حفاظتی که قرار 

برای آینده اش اتخاذ شود را بگوید. والدین حق دارند جهت اطمینان از فهم 
هایشان درخواست مترجم کنند. فقط  اطالعات ارایه شده و گفتن صریح حرف

فهمید امضاء کنید. اگر پرونده   و عواقب مطالب ارایه شده را می  اگر معنی
حفاظت و ایمنی کودک تشکیل شود، والدین حق داشتن وکیل قانونی از 

طریق وکیل مدافع حقوق خانواده را 
دارند. اگر از وزارت کشور کمک پناه جویی دریافت می کنید ممکن هزینه وکیلتان بر 

بایست این   اساس طرح کمک حقوقی، لیگال اید رایگان باشد. مدد کار اجتماعی می
توانید اطالعات و مشاوره رایگان، منصفانه و   اطالعات را به شما بدهد و همچنین می

بیطرفانه، مستقل و محرمانه را از نزدیکترین دفتر مشاوره 
 به شهروندان، سیتیزن ادوایس دریافت کنید.  

اطالعات تکمیلی در مورد همه موارد مطرح شده در این 
` وظایف والدینی در انگلیس` منابع بخش بروشور در

آموزشی آنالین در وبسایت اداره مهاجرت شمال شرق قابل 
 دسترسی است. 

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

 

https://www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-child-s-school-about-bullying/
https://www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-child-s-school-about-bullying/
https://www.bullying.co.uk/cyberbullying/
https://www.nemp.org.uk/



