
إيزابيال
أنا
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أنت تعاني الكثير في الوقت الحالي.

ربما تبدو األمور محيرة فعالً.وقد يكون لديك الكثير من األسئلة والمشاعر 
المختلفة بخصوص ما يحدث. 

 هذا الكتاب لمساعدتك على معرفة بعض من ذلك.

ستجد موضوعات عن:
 من األشخاص الذين قد تراهم أو تتحدث إليهم	 
ما الذي قد يحدث بعد ذلك  	 
كيف تتعامل مع مشاعرك والطرق التي ُتشعرك باالرتياح  	 

هذه قصة إيزابيال. قد تكون تجربتها مختلفة عما تمر به، ولكنها
 قد تساعدك على فهم ما يجري.

بغض النظر عما يحدث، يجب أن تعرف أنك لست وحدك. فهذه األشياء 
تحدث لغيرك من األطفال أيًضا.

وهناك طرق كثيرة للحصول على المساعدة والدعم. ال تخش أن تطلبها.

هذا الكتاب لك لتحتفظ به. اقرأه أو اكتب فيه أو ارسم عليه أو افعل ما تريد 
به. نأمل أن يساعدك هذا.
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ُكف عن النباح يا برونو!

أوف!!! ال يمكنني 
أداء هذا الواجب!

الجزء األول

جولي

َهوو!َهو!

ن
نتِ

تِ
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حضرت إحدى األشخاص من 
وكالة CPS إلى منزلي اليوم.

 وقالت إنها 
"أخصائية اجتماعية".

لم أسمع بوكالة CPS من قبل. 
قالت السيدة جولي...

...إنها تعني خدمات حماية 
الطفل...

لدي أصدقاء في المدرسة يهتمون ألمري وأمي أيًضا تهتم ألمري.

إذا كّنا نعتقد أن أحد 
األطفال ال يعيش في 

أمان في منزله، فيجب 
علينا البحث في األمور 

لنتأكد من أنه بخير.

أمي أصدقائي

برونو

أشعر باألمان.

...وكانت هنا لتسأل عن أمي.
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...بعض المعلمين والجيران.

ال أحب ذلك.

أشعر بأن...

أرادت جولي أن تتحدث إلي. وقالت إنها 
ستتحدث بعد ذلك إلى...

َشمَشمة

َشمَشمة
َشمَشمة

َهوو!َهو!َهو!

َأوُوووه
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...إنهم ينشرون شائعات عني.
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يمكنني أن أقول إن والدتي كانت غاضبة. أرادت جولي التحدث معي على انفراد.

هل كانت أمي تعرف أنها قادمة؟
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أنا حًقا أريد أن أتحدث إلى صديقتي المقربة، 
أليكس، عن هذا غًدا.

 أشعر بشيء غريب بخصوص 
جولي وأسئلتها.

هل تحدثت إلى شخص مثل جولي؟

إذا كان األمر كذلك، فكيف كان شعورك؟

وإذا لم تتحدثي، فبما ستشعرين إذا تحدثت في اعتقادك؟

ماذا عنك؟
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ما الخطب يا 
إيزابيال؟ أنِت ال 

تأكلين.

ال أعرف.فقط... 
هناك أمور 

غريبة تجري 
في المنزل.

باألمس، كان 
علي التحدث إلى 

هذا األخصائي 
االجتماعي الذي 
أتى إلى منزلنا.

أخصائي 
اجتماعي؟

أتى أحدهم 
إلى منزل ابن 
عمي بعد أن 

حًقا؟!تشاجر والداه.

اليوم التالي في 
المدرسة...
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هل تعرفين ماذا حدث؟ هل 
وجهوا إليه أسئلة كثيرة؟

سألوني عن أمور مثل، ما إذا 
كنت أذهب إلى المدرسة؟

...وما إذا كان لدينا طعام 
كاف في المنزل؟

...وما إذا كان أي 
شخص يؤذيني؟

ال أعرف، ولكن ابن عمي 
لم يحب هذا بالتأكيد.

...فقد كان على 
والدته حضور 

دورة عن األشياء 
التي عليها أن 
تفعلها عندما 

تشعر بالغضب.

بعد أن تحدث إليه 
األخصائي االجتماعي...

...وجميع هذه األسئلة عن 
صديق والدتي، مايكل.

لماذا كانوا 
يسألونك عن ذلك؟

انظري. أنا في المدرسة! 
وأتأخر في بعض األحيان!
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أوه…حسًنا.
أتساءل هل سيتحدثون إلى مزيد من 

األشخاص في المدرسة.

أتضايق عندما يتحدث 
األشخاص عني.
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يحدث؟ ماذا 

لتعرف  إيزابيال  إلى منزل  ُتدعى جولي  اجتماعية  أتت أخصائية 
مكتًبا مهمته  المجتمعات  يوجد في معظم  آمنة.  كانت  إذا  ما 

إيزابيال،  الذي تعيش فيه  المكان  الحفاظ على أمن األطفال. في 
CPS، ولكن اسمه يختلف  ُيسمى وكالة خدمات حماية األطفال، 

األماكن. باختالف 

إذا أخبرهم أحد أن أحد األطفال قد ال يكون بأمان، فوظيفتهم 
العائلة  إلى  التحدث  هي اكتشاف األمر. ويفعلون هذا عن طريق 

ما  لمعرفة  والمعلمين،  الجيران  مثل  اآلخرين،  واألشخاص 
يجري.

 وفي نهاية هذه العملية، التي قد ُتسمى تحقيًقا، إذا رأى 
القضية.  أمان، فسيتم إغالق  الطفل في  أن  األخصائي االجتماعي 
وإذا رأى األخصائيون االجتماعيون أن األسرة بحاجة إلى مزيد 

الالزم. المساعدة  نوع  لمعرفة  يقابلونهم  فسوف  المساعدة،  من 
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بعد بضعة أسابيع...

الثاني الجزء 

المكالمة الهاتفية



ِرن
ِرنِرن
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أمي، ما الخطب؟

من كان على الهاتف؟

أستطيع أن أقول 
إن األمر خطير.
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فقط اهتمي بواجبك 
من فضلك، وتوقفي 

عن إزعاجي!

آسفة يا حبيبتي. لقد أغضبني 
هؤالء األشخاص بسبب 

تدخلهم في شؤوننا!

هل تعرفين كيف سألتك 
جولي كل هذه األسئلة؟

أجل، لقد سئمت 
ذلك إلى حد ما.
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أعرف. ولكنها لم 
تذهب بعيًدا بعد.

هل فعلُت 
أي خطأ؟

ال.تعتقد جولي ووكالة خدمات 
حماية الطفل أنك قد ال تكوني في 

أمان هنا اآلن. فقد تحدثوا مع 
عدة أشخاص مختلفين بشأننا.

ولكن، 
لماذا؟

هل أنا في ورطة؟



أوووف
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يريدونني أن 
أقابلهم. ثم 
سيحددون...

...ما إذا كانت األمور 
تسير على ما يرام. 
أو قد يبقون بالقرب 

مّنا لفترة...

قالت جولي إن هناك شخًصا 
ما قد تلتقي به بعد المدرسة، 
ويمكنك التحدث معه عن كل 
هذا. لم ال تذهب لمقابلتها غًدا؟
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ماذا يحدث؟

طلب األخصائيون االجتماعيون من والدة إيزابيال الدخول إلى 
المقابلة. وفي المقابلة سيحاولون معرفة أي نوع من المساعدة 

تحتاجه األسرة لتكون في أمان.
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في اليوم التالي، بعد المدرسة، ذهبت ألتحدث مع 
سيدة ُتدعى األستاذة ماري.

لم أكن أريد حًقا أن أذهب.

الثالث الجزء 

ماري األستاذة 
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إنه أمر محرج. 

أشعر وكأن كل الناس على دراية بشؤوني.

هل يأتي أطفال آخرون هنا أيًضا؟ 
لماذا يأتون؟

لقد ذهبت بسبب جولي وأمي.

ما الذي سنتحدث 
عنه؟

ال أعتقد أن أمي أم سيئة.

لمجتمع ا
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قالت أليكس أن ابن عمها تحدث 
إلى األستاذة ماري قبل ...

...وأنها لطيفة حًقا.

أعتقد أنني سأحاول. 
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أنا ال 
أرغب في 
التحدث 

معها!

أنا 
حتى ال 
أعرفها!
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أخبرت األستاذةسألتني ماري عن المادة الدراسية 
المفضلة لدي. وأخبرتها إنه التاريخ.

ثم أعطتني كتاب تلوين. ليس كتاب تلوين للصغار، 
ولكن واحًدا من تلك الكتب اللطيفة المخصصة للكبار.

وسألتني عن صديقتي المقربة… 
أخبرتها إنها أليكس.
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قد يتلقى األطفال اآلخرون في 
مدرستك زيارات من األخصائيين 

االجتماعيين لعائالتهم.

أعرف أنك قد ال 
تريدين التحدث 

عن األمر. 
ولكن يمر كثير 
من األطفال بما 

تمرين به.

وال بأس من أن تحتاج 
العائالت إلى المساعدة 

في بعض األحيان.

يمكنهم زيارة أي عائلة 
ألسباب كثيرة.

ما جعل شعوري يتحسن إلى حد ما أنه كان لدي ما أفعله أثناء التحدث.

حًقا؟ لست أنا فقط؟

مثل ماذا؟
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إذا كانوا 
يعتقدون أن أًما 
تؤذي طفلها أو 
ال تهتم به في 

مرضه...

...أو ال تتأكد من أنه ذهب 
إلى المدرسة أو تتركه 

وحده في المنزل. 

قد تكون أيًضا 
أمور األسرة 
على ما يرام، 

ولكن يجب على 
األخصائيين 
االجتماعيين 

التحقق للتأكد.

وهذا ال يغير منك. 

أخبرت األستاذة وحاولت ماري أيًضا أن تشجعني 
ألتحدث عن مشاعري!

أكره 
التحدث عن 
مشاعري. 

إِففف!
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...وهذا جعلني أشعر 
بالخوف... 

...وقالت إن هذا كان رائًعا. 

أخبرتها عن اليوميات التي أكتب فيها كل ليلة...

أخبرتني أنه من الجيد أن أعبر عن مشاعري عن طريق التحدث أو الكتابة. 

ولكن…في الواقع، هذا جعلني أشعر أنني أفضل. أعرف أن هذا يبدو سخيًفا. ولكن، ال يهم.
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سأراِك األسبوع القادم؟

مثل أخذ أنفاس عميقة والعد تنازلًيا من 10 في رأسي.

لقد وضحت لي بعض األشياء التي يمكنني أن أفعلها وحدي 
ألساعد نفسي على الهدوء عندما أشعر بالتوتر.

أو الهمهمة بأغنيتي المفضلة.

حسًنا. إلى 
اللقاء!
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ضع يديك على بطنك. خذ نفًسا عميًقا مع العد 
 احبس نفسك إلى ثالثة واترك بطنك تمتلئ بالهواء. 

وعّد إلى اثنين.

ثم أخرج الزفير ببطء وأخرج 
كرر هذا ثالث مرات.كل الهواء الموجود في بطنك.

يمكنك أيًضا إغالق عينيك أثناء التنفس.

لتشعر  التنفس  بتمارين  القيام  كيفية  إليزابيال  ماري  األستاذة  وضحت 
القلق. أو  بالتوتر  تشعر  تجربة هذا عندما  يمكنك  بالهدوء. 

التنفس خدعة 
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يحدث؟ ماذا 

استيعاب بعض مشاعرها  إيزابيال على  األستاذة ماري  ساعدت 
يحدث. كان  ما  بكل  المتعلقة 

اجتماعي  أخصائي  هناك  يكون  قد  أيًضا.  المساعدة  يمكنك طلب 
لديك مناصر  التحدث معه. وقد يكون  أو استشاري يمكنك 

اجتماعي. أخصائي  أو  لمساعدتك 

الذين يعملون على  البالغين  ال تخف من أن تطلب من أحد 
التحدث معه  يمكنك  أو يساعد شخًصا آخر  أن يساعدك  قضيتك 

مشاعرك. عن 
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عادت األمور لطبيعتها 
لفترة قصيرة…

الرابع الجزء 

األم مقابلة 
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أشعر أن المعلمين دائًما يبحثون عن اإلجابات 
الصحيحة...

أنا ال أكره أن أرى األستاذة ماري كل أسبوع.

...األستاذة. ماري أصبحت جزًءا من هذا.حسًنا، باستثناء...

...ولكن األستاذة ماري ليست كذلك. ماري.

مشاعر
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ولكني ال أزال أتضايق عندما 
تسألني عن مشاعري.

تحظى إيزابيال بوجود أشخاص في حياتها لدعمها. فقد ساعدتها صديقتها المقربة 
أليكس ووالدتها واألستاذة ماري بطرق مختلفة.

قد يفيدك تذكير نفسك باألشخاص الموجودين في حياتك الذين يمكنك طلب 
المساعدة منهم. من في دائرة الدعم الخاصة بك؟وماذا يفعل لمساعدتك؟

العائلة

أنت

دائرة الدعم

اآلخرون والكبار  األصدقاء 

ميول 
للقيئ

مشاعر

مشاعر
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هل تتذكرين 
جولي؟

هذا هو اليوم الذي يجب أن أذهب لمقابلتها في المحكمة 
فيه. إنها تقول أنها بحاجة إلى مزيد من المعلومات، لذا 

علّي أن أذهب ألخبرها بها.

أمي، هل اليوم 
هو يوم مميز في 

العمل؟

لقد ارتدت مالبس مختلفة عن تلك التي ترتديها عادًة في 
العمل أيًضا. 

مثلما أكون متوترة عندما يكون لدي 
اختبار كبير في المدرسة. 

ذات يوم، كانت أمي تبدو متوترة.
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عرفت هذه الكلمة من 
التلفزيون…

المحكمة؟
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يجب أن 
نذهب!

ال يمكنك أن تتأخري على المدرسة! 

لم أستطع االنتباه في أيٍ من صفوفي.
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كنت أفكر في حال أمي.

هل هي بخير.

هل تغيرت األمور.



المنزل

38

لم يكن المنزل رائًعا دائًما، ولكن أال ينطبق 
هذا على الجميع؟

لم أكن أرغب في 
أن تتغير األمور.



رينج
رينج
رينج
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كيف كان 
يومك؟ 

حسًنا. ماذا 
حدث في 
المحكمة؟

بمجرد أن دق الجرس، أسرعُت إلى المنزل.
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هل تحدثت 
عني؟

 ماذا يحدث 
اآلن؟

نعم، لقد تحدثنا عن 
مدى ذكائك ومدى 

حبك للقراءة واللعب 
مع أصدقائك.

حسًنا، لم يعد 
مسموًحا لمايكل 

أن يأتي إلى منزلنا 
بعد اآلن. 

تحدثت جولي عن أنك 
تتأخرين عن المدرسة 

كثيًرا وعن منزلنا 
ومايكل، ولكنني قلت إن 
معلميك ال يذكرونك إال 

بكل خير.

وماذا قالوا أيًضا؟
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وعلّي حضور بعض 
الدورات ألن جولي 

تعتقد أنني أحتاج إلى 
مساعدة للعناية

 بِك...

...وأنني أحتاج 
لمعرفة المزيد حول 

كيفية تكوين عالقات 
صحية مع أشخاص 

مثل مايكل.

...أثناء حضوري 
الدورة. مثل مؤتمر 

بين ولي األمر 
والمعلم. وآمل أن 
أجتاز الدورة في 

النهاية.

إنها تشبه المدرسة. 
سأتحدث إلى بعض 

األشخاص للتأكد 
من أني أسير على 
الطريق الصحيح...

مدرسة؟ هل هناك 
مدرسة للكبار؟
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لقد قالوا أيًضا إنهم يريدون كبار، ماذا؟ 
االستمرار في متابعتنا للتأكد 
من أن األمور تسير على ما 

يرام...

...قد ترين جولي أو أحد 
زمالئها في العمل بالقرب 

من المدرسة أو المنزل.
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حسًنا! يكفي هذا اآلن. ال ماذا عن—
مزيد من األسئلة. أريد أن 

أستلقي في الفراش.

لماذا يجب على جولي أن تستمر في العودة إلى 
منزلنا؟ هل يمكنها أن تخبرنا ماذا نفعل؟

لدي الكثير من البالغين في حياتي بالفعل—ال 
أريد المزيد!
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ماذا يحدث؟

قرر األخصائيون االجتماعيون أن والدة إيزابيال تحتاج إلى 
مساعدة للعناية بها. وقد قابلوا والدتها في المحكمة للتحدث عن 

هذا ومعرفة ما نوع المساعدة التي تحتاج إليها.

 يمكن لألخصائيين االجتماعيين العمل مع أي عائلة لمساعدتهم 
في جعل منزلهم أكثر أماًنا. يمكنهم التوصية "بخدمات" مثل 

دورات األبوة والمعالجين للمساعدة بخصوص المشاعر والتوتر، 
ومساعدتهم على األمور المنزلية مثل التنظيف أو توفير الطعام 
الكافي. ويمكنهم أيًضا أن يطلبوا من األسرة اتباع القواعد، مثل 

منع صديق والدة إيزابيال من أن يأتي مرة أخرى.
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لم يتغير شيء بالفعل بعد أن ذهبت أمي للمقابلة 
في المحكمة.

الجزء الخامس

زيارات جولي
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لكن جولي كانت تأتي كل شهر.

يمكنني أن أقول إنها كانت مرهقة من الذهاب إلى 
العمل وهذه الدورات.

كانت تتصرف هكذا دائًما عندما تأتي جولي لزيارتنا. 
ترسلني أمي إلى الغرفة األخرى.

 وأحياًنا كانت أمي تغضب 
مني، كالعادة.
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كانتا تتحدثان. ثم يأتي دوري
 ألتحدث إلى جولي وحدي.

سألتني األسئلة نفسها مثل...

ثم تذهب. 

كيف تجري 
األمور في 
المنزل؟  

هل تذهبين 
إلى المدرسة 
في موعدك؟  

هل رأيِت 
مايكل 

مؤخًرا؟

ومرة أخرى...ومرة أخرى...مرة أخرى...
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ماذا يحدث؟

 بعد أن أسند األخصائيون االجتماعيون لوالدة إيزابيال خدمات 
تقوم بها، كانت جولي تزور األسرة بانتظام لتعرف كيف حالها.

 سيستمر األخصائيون االجتماعيون في المتابعة للتأكد من أن 
مساعدتهم نجحت. وعندما يشعرون أن المنزل أصبح آمًنا، 

سيتركون األسرة وحدها وسيتم إغالق القضية.

 إذا لم تؤدي الخدمات إلى تحسين األمور في المنزل وال يزال 
المنزل غير آمن للطفل، فقد يطلب األخصائيون االجتماعيون من 

األسرة الذهاب إلى المحكمة.
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ثم بعد شهر عندما أتت 
أهالً إيزابيال. هل يمكنني جولي، كان األمر مختلًفا.

الدخول؟ هل والدتك في المنزل؟

الجزء السادس

زيارة أخرى
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أهالً جولي. إنها بالخارج 
اآلن ولكن يمكنك الدخول 

واالنتظار.
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هل تمكثين في 
المنزل وحدك كثيًرا؟  

كم مرة 
هل يأتي مايكل؟  

أين والدتك؟

ال أعرف. أعتقد أن أمي 
بالخارج مع أصدقائها اآلن.  

أمي! جولي 
هنا!

َهووَهوو 
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أوه إيزابيال، اذهبي 
اهتمي بواجبك في الغرفة 

األخرى. اآلن!

أمي! ما الخطب؟

جولي تريد 
التحدث معك!
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أمي، ماذا حدث؟ ماذا قالت؟

ال أعلم—علينا أن 
ننتظر لنعرف.

أعرف أن شيًئا ما لم يكن على ما يرام. 

ثم وجهت إلّي مزيًدا من األسئلة عن ما إذا كانت أمي تتركني في المنزل 
وحدي وتقابل مايكل.

ثم غادرت.وجهت إلّي جولي أسئلتها المعتادة:

كيف حال 
المدرسة؟ 

اتفقنا.

 هل تذهبين 
إليها في الموعد؟
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توقفي! أنا أؤدي واجبي!

أمي!

لماذا؟ اعتقدت أنها 
كانت على ما يرام 

المرة السابقة؟

المقالي. أنِت 
تتسببين في 

ضوضاء مزعجة!

ماذا؟!

أوه. أجل.إنها المقابلة. 
أشعر بتوتر شديد 
بسببها. إنها تثير 

أعصابي.

في وقت الحق من 
ذلك األسبوع...

قعقعة
قعقعة

قعقعةقعقعة

قعقعة

قعقعةقعقعة



55

تريد جولي أن 
تتحدث عن زيارتها 

األخيرة.

إيزابيال، هذه المرة هي تريد 
أن تأتي إلى المحكمة أيًضا. 

ولكني ال أريد 
أن أذهب إلى 

المحكمة!

ماذا؟؟ لماذا علّي 
أن أذهب؟

ماذا 
سيسألونني؟

ماذا لو لم أعرف  
اإلجابات؟

حسًنا، القاضي يريد أن 
يراِك ويسمع منِك.
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أمي، هذا مخيف. ال 
أريد أن أفعل هذا.

حسًنا. نعم. أعرف أن األمر 
يبدو مخيًفا...

...ولكن سيكون هناك مناصر، 
شخٌص ما لمساعدتك.

انظري. سنتحدث عن 
هذا الحًقا. اذهبي اآلن 
إلنهاء واجبك. أليس 

أجل...لديك اختبار قريًبا؟

إنه مخيف 
جًدا!

كيف ستبدو؟

أوف قد يكون بإمكان 
األستاذة ماري 

مساعدتي.

محكمة؟!؟! 
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اليوم التالي...

أهالً إيزابيال!

كيف حالك؟

حسًنا.

أخبرت األستاذةماري، يريدون 
أن أذهب إلى المحكمة! ال أريد 

أن أفعل هذا. ال أعرف ماذا أقول. 
أنا خائفة.

تعالي واجلسي. 

لنأخذ دقيقة لنهدأ ونتحدث عن 
األمر. هل تريدين تجربة تمرين 

االسترخاء هذا؟

حسًنا.
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أوالً، قفي مستقيمة مع وضع يديك 
بجانبك، مثل الشعيرية غير المطهية.

 خذي نفًسا عميًقا،
 ثم أرخي

 جسمك كله مثل
المعكرونة المطهية.

 جربي أن تفعلي هذا عدة مرات. 
إنه سخيف نوًعا ما ولكنه ينجح!

وضحت األستاذة ماري إليزابيال طريقة أخرى 
لالسترخاء عندما تكون منزعجة.

الشعيرية
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هل تشعرين بتحسن؟

حسًنا. إًذا، المحكمة، 
أليس كذلك؟

أتعرفين، الكثير 
من األطفال 
الذين عملت 

معهم يذهبون 
إلى المحكمة.

ولكن ماذا لو 
قلت شيء 

خطأ؟

ال ينبغي أن يكون 
األمر مخيًفا. ولكني 
أتفهم أنه قد يجعلك 

تشعرين هكذا...

تقول أمي إنهم يريدون 
وتوجيه التحدث معي

األسئلة إلّي،

قليالً.
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لن تقولي شيًئا خطأ. فقط تحدثي 
عن ما تعرفينه أو رأيته.

هذا ما حدث فقط. 

أوف. ال أعرف…
إنه مجرد...

...أنا 
أشعر أنه 

خطأي.

إنه ليس خطأك! أنِت 
غير مسؤولة عما 

تفعله والدتك.  

لم ترتكبي أي 
خطأ.  

 أتت 
جولي إلى 

منزلنا 
المرة 

األخيرة…

فقط إذا لم أجب 
الباب عندما...
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ولكني ال أريد 
أن أضع أمي 
في ورطة.  

أعرف أنك ال 
تريدين ذلك. وأنِت 

لم تفعلي شيًئا 
يضعها في ورطة.

حسًنا...

تعرفين، عندما 
تذهبين إلى 

المحكمة، يكون 
هناك دائًما مناصر 

ليعمل معك. هل 
قابلته؟

قالت والدتي إن 
هناك شخًصا ما 
ولكنني لم أقابله 

حتى اآلن.

جيد. إنه رائع. فوظيفته هي 
مساعدتك والرد على أسئلتك 

بخصوص المحكمة.

لنتقابل مرة أخرى بعد أن 
تقابلي المناصر، موافقة؟

حسًنا...
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ماذا يحدث؟

عرفت إيزابيال أنها يجب أن تذهب إلى المحكمة. في بعض 
األحيان يضطر األطفال لذلك. إذا كان عليك أن تذهبي إلى 
المحكمة، فيمكنك طلب المساعدة لتفهمي كيف تبدو وماذا 

سيحدث هناك.
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بعد بضعة 
أيام...

الجزء السابع

المحكمة
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أهالً أنيتا!
أهالً! هل أنِت إيزابيال؟

أنا شاكري. 

سعدت بلقائك. أنا مناصرك 
وأنا هنا لمساعدتك عندما 

تذهبين إلى المحكمة.

هل تريدين أن تأتي إلى 
مكتبي لنتحدث قليالً؟

اذهبي. 
سأنتظرك هنا 

بالخارج.

أجل

حسًنا.
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في أي صف 
حسًنا.أنت أنِت؟

لست متحمسة 
لوجودك هنا، 

أليس كذلك؟

فهمت األمر. اضطررت 
إلى الذهاب إلى المحكمة 

عندما كنت طفالً، ولم 
أكن أريد ذلك أيًضا. ولكن 

لم يكن األمر سيًئا.

أجل.هل تريدين 
أن تعرفي أكثر 

عما يحدث؟

هل لديك 
مادة 

مفضلة؟

الرابع.

ال. 

حسًنا.حًقا؟

التاريخ.

لماذا ال نذهب لنرى قاعة 
المحكمة أوالً، ويمكنني 

أن أخبرك بكل األشخاص 
الذين سترينهم عندما 
تذهبين إلى المحكمة.
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أخذ شاكري إيزابيال لترى قاعة المحكمة، وأخبرها بجميع األشخاص الذين سيحضرون 
ووظائفهم في المحكمة.

إذا كان عليك الذهاب إلى المحكمة، فقد تبدو قاعة المحكمة مختلفة قليالً، ولكنك قد ترين 
بها األشخاص أنفسهم.

يمكنك استخدام هذا الرسم للتحدث مع أحد المسؤولين عن قضيتك بشأن معرفة كل 
شخص وطبيعة عمله.

قاعة المحكمة
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سأذهب معك في يوم المحكمة إًذا هذه هي قاعة المحكمة.
إن استطعت.

قد يريد منك القاضي 
فقط أن تتقدمي لدقيقة... 

قد يطلب منك الشهادة، أو 
اإلجابة عن أسئلة حول 

حياتك ومنزلك.

...أو قد يطلب منك أن 
تبقي مكانك وتجيبي 
عن بعض األسئلة. 

حسب الظروف.

ماذا علّي أن 
أفعل؟
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ماذا لو طلب مني 
شيًئا ال أفهمه؟

إذا سألوك عن أمر محير، 
فأخبريهم أنك ال تفهمين 

وسيسألونك عنه مرة أخرى. 
ويمكنك دائًما أن تأخذي الوقت 

الكافي لإلجابة.

األمر يبدو مخيًفا جدا.
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هل تتوتر؟

أعرف أنه قد يشعرك بهذا. ال 
أزال أتوتر عندما اضطر إلى 

التحدث في المحكمة، على الرغم 
من أنني أفعل هذا طوال الوقت.

آه أجل. ولكني أحاول استخدام 
مثل التنفس وغيره من األشياء؟أدوات االسترخاء ألظل هادًئا.

أجل! هل 
تعرفينها؟

أخبرت األستاذةالتي 
وضحتها لي ماري.
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هذا رائع. أحاول أيًضا أن أتصور كيف 
أريد أن تسير األمور قبل أن أدخل 

المحكمة، وذلك يساعدني على الشعور 
بثقة أكبر.

سأراِك في المحكمة في 
األسبوع القادم، أليس كذلك؟ 

اتصلي بي إذا كانت لديك 
أي أسئلة في الوقت الحالي، 

حسًنا؟

Okay.

بلى، شكًرا 
لك. 

إلى اللقاء 
شاكري.
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االستعداد

حاول أخذ قسط مناسب من النوم 	 
في الليلة التي تسبق المحكمة.

وحاول أن تأكل شيًئا قبل الذهاب 	 
إلى المحكمة. فسوف يساعدك 

هذا على الشعور بالتحسن 
وسيمنحك الطاقة الالزمة.

ليس عليك التهندم، ولكن ارتِد 	 
شيًئا ألطف من مالبسك المعتادة 
إن أمكن. يجب أن ترتدي شيًئا 

يجعلك تشعر بالراحة.
من المحتمل أن تقضي وقًتا 	 

طويالً في االنتظار، لذا أحضر 
معك شيًئا تقرأه أو تلعب به أو 

تفعله أثناء االنتظار.
إذا كان لديك شيء مميز يساعدك 	 

أن تهدأ، فأحضره معك.

االنفعال 

إذا شعرت باالنفعال، فجرب أحد هذه األشياء:

جرب أن تتخيل كيف تريد 	 
التصرف إذا حدثت أشياء 

مختلفة. قد يبدو األمر سخيًفا، 
ولكن تصور األشياء قد يساعدك 

على الشعور بالهدوء.
حاول التنفس بعمق شهيق وزفير 	 

عدة مرات. سيساعدك هذا كثيًرا!
شد عضالتك ثم أرخها. افعل 	 

ذلك عدة مرات.
إذا كان بإمكانك، تمّش قليالً أو 	 

حرك جسمك للتخلص من بعض 
الطاقة الزائدة. ويمكنك أيًضا أن 
تجرب المشي سريًعا لعدة ثوان، 

ثم التنفس بعمق والمشي ببطء 
لعدة ثوان، ثم المشي بسرعة 

ثم ببطء، بسرعة ثم ببطء لعدة 
مرات أخرى.

إذا كان لديك دعاء خاص أو 	 
أغنية مهمة لك، فجرب أن تقوله 
أو أن تغنيها سواء بصوٍت مرتفع 

أو في رأسك. 

انفعالها، وبعض  لتقلل  فعلها  يمكنها  التي  األشياء  العديد من  وضح شاكري إليزابيال 
للمحكمة. لالستعداد  فعلها  يمكنها  التي  األشياء 

بها. التي أخبرها  يلي بعض األمور  فيما 

المحكمة إلى  للذهاب  االستعداد 
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استخدمت إيزابيال قائمة شاكري لوضع خطة ليوم المحكمة.إذا كنت تريد، يمكنك استخدام 
هذه الصفحة لتعد خطتك الخاصة.

لالستعداد: سأفعله  ما 

انفعلت، سوف: إذا 

سأتحدث عن مشاعري مع:

أحبه: المحكمة، سأفعل شيًئا  بعد   

الحصول على الدعم

فكر فيمن يمكنه مساعدتك على 	 
معرفة ما تشعر به ومن يمكنه 

مساعدتك في المحكمة.
هل هناك مناصر أو صديق أو 	 

أحد أفراد العائلة يمكنه أن يأتي 
معك إلى المحكمة؟ إذا كان األمر 

كذلك، فيمكنك أن تنظر إليه إذا 
شعرت باالنفعال.

تجاوز األمر

من الممكن أن تشعر بالراحة في 	 
أن تفعل شيًئا تحبه عند االنتهاء، 

مثل مشاهدة فيلم أو تناول وجبتك 
المفضلة أو قضاء الوقت مع 

صديق.فكر في شيٍء ما يمكنك 
التطلع إليه. 

المحكمة يوم  خطة 
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 في األسبوع القادم 
 سنستعد كالنا للمحكمة.

أهالً إيزابيال!
أهالً أنيتا!

علّي أن أذهب اآلن، يا 
إيزابيال. سأراك الحًقا، 

حسًنا؟



75

أجل.

سننتظر هنا حتى يتم 
استدعاؤنا للدخول، حسًنا؟ 

هل لديك ما تفعلينه؟

أتى ضابط المحكمة ليأخذنا
بعد قليل.
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كان القاضي مختلًفا عما تصورته، ولكنه كان 
لطيًفا.

...وأتنفس بعمق قبل اإلجابة وهذا ساعدني. 

كان األمر غريًبا ألنه كان هناك ميكروفون وقال 
القاضي إنهم يسجلون ما أقول.

شعرت بالتوتر عندما سألوني عن مايكل، ولكني 
كنت أنظر إلى شاكري طوال الوقت...

تحدثت عن نفسي وعن أمي.
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 ماذا يحدث اآلن؟
سيقرر القاضي ما يجب أن 

يحدث وسيخبرنا به.

 قبل أن أعرف باألمر،
كان انتهى. 

لم يكن األمر سيًئا جًدا، أعتقد. بعد ذلك، قال شاكري إني أبليت بالًء حسًنا.
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ال أعرف ما سيقررونه، 
إيزابيال، ولكنك أديِت عمالً 

رائًعا اليوم. 

سأخبرك بالتطورات 
بمجرد أن أعرف.

في تلك الليلة ذهبت مع أمي لمشاهدة فيلم عند أليكس. 
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لقد شعرت باالرتياح حًقا ألني أصبحت طفلة عادية مجدًدا.

كنت مشغولة جًدا لدرجة أنني لم أرها لفترة طويلة فعالً.   
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يحدث؟ ماذا 

ذهبت إيزابيال ووالدتها إلى المحكمة وتحدثتا إلى أحد القضاة. في 
بعض األحيان يريد القاضي فقط أن يقابل الطفل، ولكن في أحيان 

أخرى يريد أن يحضر الطفل إلى المحكمة ويجيب عن األسئلة. وهذا 
ُيسمى الشهادة.

حصلت إيزابيال على مساعدة من مناصر شرح لها كيفية الشهادة 
وساعدها على االستعداد.

بعد سماع ما يقوله كل شخص في المحكمة، يمكن للقاضي أن يقرر ما 
إذا كان المنزل آمًنا للطفل أم ال، وما إذا كان الوالد أو الوصي سيستمر 

في تقديم خدمات مثل أخذ دورات أو اتباع مزيد من القواعد.

إذا رأى القاضي أنه ليس من اآلمن للطفل أن يظل في المنزل، فيمكنه 
أن يطلب منه البقاء مع شخص آخر، مثل أحد أفراد العائلة أو صديق 
للعائلة أو عائلة أخرى مساعدة، لحين يكون من اآلمن له العودة إلى 

المنزل.
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توضح قصة إيزابيال بعض األشياء التي قد تحدث في محكمة األسرة 
أو محكمة اإلعالة.

 قد تختلف تجربتك عن تجربتها بسبب كثير من األشياء المختلفة 
التي قد تحدث. ولكن كلما عرفت أكثر عما قد يحدث، زاد استعدادك 

وزادت قدرتك على طلب األشياء التي تريدها أو تحتاجها.

قد يكون لك رأي فيما يحدث. ال تخف أن تطلب مساعدة وأن تطرح 
أسئلة وأن تعرف ما حقوقك في المحكمة.

خاتمة
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ومركز علم النفس الحضري، وهو مدعوم باالتفاقية التعاونية رقم VF-GX-K011-2016، الممنوحة 

من وزارة العدل في الواليات المتحدة  مكتب برامج العدل، مكتب ضحايا الجريمة. إن اآلراء والنتائج 
واالستنتاجات أو التوصيات المذكورة في هذا المستند خاصة بالمساهمين وال تمثل بالضرورة الموقف 

الرسمي لوزارة العدل في الواليات المتحدة أو سياساتها.

يعمل مركز إبداع المحكمة على إنشاء نظام عدل أكثر كفاءة وإنسانية عن طريق إجراء أبحاث أصلية 
والمساعدة في بدء عمليات اإلصالح حول العالم.

www.courtinnovation.org

مركز علم النفس الحضري هو مؤسسة غير ربحية تستخدم قوة التصميم والرسم لزيادة المشاركة المدنية 
الهادفة، بالشراكة مع المجتمعات المهمشة تاريخًيا.

www.welcometoCUP.org

الرسوم التوضيحية: ريان هارتلي سميث

التصميم: أنابيل بانج

يعرب مركز إبداع المحكمة عن امتنانه لشركاء المشروع وأصحاب األسهم؛واألطفال ومقدمي الرعاية 
والعاملين في نظام العدالة في جميع أنحاء البالد الذين ساهموا في تطوير هذا المنتج. 

NCJ 300644

يلتزم مكتب ضحايا الجريمة بتعزيز قدرة األمة على مساعدة ضحايا الجريمة ولتقديم الريادة في 
تغيير السلوكيات والسياسات والممارسات لدعم العدالة ولعالج جميع ضحايا الجريمة.

www.ovc.ojp.gov

مكتب برامج العدالة هو وكالة فيدرالية تقدم الريادة والمنح والتدريب والمساعدة الفنية وغيرها 
من الموارد الفيدرالية لتحسين قدرة الدولة على منع الجريمة وتقليلها، ولمساعدة الضحايا، 

ولتعزيز قواعد القانون عن طريق تقوية األنظمة الجنائية وأنظمة قضاء األحداث. كما أن مكاتب 
برامجها الست– مكتب المساعدة في مجال العدالة ومكتب إحصاءات العدالة والمعهد القومي 
للعدالة ومكتب ضحايا الجريمة ومكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح ومكتب إصدار األحكام 

والمراقبة واالعتقال والتسجيل والمتابعة لمرتكبي الجرائم الجنسية – تدعم الجهود الدولية 
والمحلية في مكافحة الجريمة وتمول اآلالف من برامج خدمة الضحايا وتساعد المجتمعات على 

التعامل مع مرتكبي الجرائم الجنسية وتهتم باحتياجات الشباب في النظام واألطفال المعرضين 
للخطر وتقدم أبحاث وبيانات مهمة.

http://www.courtinnovation.org
http://www.welcometoCUP.org
http://www.ovc.ojp.gov




)AFC( محامي األطفال

عليه المدعى 

هؤالء هم األشخاص الموجودون في 
المحكمة قاعة 

الطفل حماية  خدمات  محامو  الطفل  حماية  خدمات  محامو 
)CPS(

التقاضي  الوصي ألغراض 
)GAL(

المعين  الخاص  المناصر 
المحكمة  قبل  من 

)CASA(

الضحية األسرة/  مناصر  االجتماعي األخصائي 



المحكمة كاتب 

المحكمة ضابط 

الفوري المترجم 

المعينالقاضي المستشار  أو  المحامي 

أو  المحكمة  موظف 
المحكمة مساعد 

المحكمة محامي 

.66-67 الصفحات  المحكمة في  قاعة  الملصقات على رسم  يمكنك وضع هذه 








