
إنه
ليس فقط

أنت



هناك الكثير من األمور التي تجري اآلن. وقد يكون األمر محيًرا جًدا.

يحتوي هذا الكتاب على بعض األمور التي تساعدك على فهم ما يجري. 
هناك معلومات حول:

األمور التي يمكن أن تحدث بعد ذلك	 

األشخاص الذين قد تراهم أو تتحدث إليهم	 

طرق لمعرفة ما تشعر به وكيف تشعر بتحسن	 

ا  تحتوي هذه الرواية المصورة على قصص لنيشان وليلى—مراهَقين مرَّ
ببعض األشياء. ستكون بعض تجاربهما مختلفة عما تمر به، لكن البعض 

اآلخر قد يساعدك.

وهناك عدة طرق للحصول على المساعدة والدعم.

يمكنك االحتفاظ بهذا. يمكنك الكتابة فيه وقراءته وما شابه. ونأمل أن 
يساعدك.

بغض النظر عما يحدث، يجب أن تعرف أنك لست وحدك.
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الجزء األول

نيشان يتصرف بطريقة غريبة
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 مهالً! مهالً! 
هذا يكفي!

اتركني!

 نيشان! 
ما هذا بحق...

مضغصوت 
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نيشان! خارج 
 الملعب، اآلن! 

اذهب لالسترخاء!

الجميع كذلك، هيا لنذهب! 
لدينا مباراة في الغد!

ماذا هذا؟
هل تحاول أن ُتطرد 

من الفريق؟

ماذا؟لقد دفعني! لقد 
سئمت من هذا الرجل!

نعم هذا يحدث طوال الوقت. لم أَرك غاضًبا هكذا 
من قبل، هذه هي المرة الثانية هذا األسبوع.

 أجل.أعتقد، ال أعرف. 
لقد غضبت للغاية وبشكل مفاجئ...
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نعم، تحكم في غضبك يا رجل.

الحًقا...

أجل، حسًنا، ال ُتقِحم ذلك 
في مباراتنا غًدا، يا صاح.

لو أنهم فقط 
يعرفون...

سمير تعال لتأكل!
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معكرونة، 
ال أراك تحضر لي العشاء!مجدًدا؟

أنا فقط أفتقد عندما 
كانت أمي تطبخ. 

وكان أبي هنا.

كل فحسب يا سمير.

تششريييب

تشش
بيب

بيببيب
بيب

ق
نو

ق
نو

START
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مرحًبا، هل هنا محل 
إقامة عائلة جوبتا؟

اسمي ياديرا وهذه ساندرا، ونحن 
نعمل لصالح وكالة خدمات حماية 
الطفل CPS. هل والداك بالمنزل؟

هل يمكننا التحدث معها؟ أمي فقط. وهي موجودة هنا.

أمم…
نعم؟
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هل يمكننا الدخول؟ أمي!هنا أشخاص لمقابلتك.

من هؤالء؟

مرحًبا سيدة جوبتا؟ اسمي ياديرا وهذه ساندرا 
.CPS من وكالة خدمات حماية الطفل

ماذا؟ماذا تريدان؟

نود أن نطرح عليك 
بعض األسئلة.

نيشان، اذهب إلى غرفتك مع أخيك.

زوجة السيد جوبتا، لقد تلقينا 
تقريًرا حول بعض المخاوف 

التي نود التحدث معك بشأنها.

أمم…
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 ما الذي يجري؟
من الذي تتحدث إليه أمي؟

بعض السيدات. ال 
تقلق بشأن ذلك.

ماذا يريدون؟ هل 
أمي في مأزق؟

ال أعرف. أنه 
واجباتك يا 

سمير.ال تقلق 
بشأن ذلك.

مرحًبا نيشان. هل يمكننا طرح 
بعض األسئلة عليك؟

ماذا تريدان؟

 حسناً...ألست 
خائًفا يا نيشان؟

أنا... ال أعرف يا سمير. أنا فقط...سنجد 
مخرًجا، حسًنا؟

نحن أخصائيون 
اجتماعيون. مهمتنا هي 
التأكد من سالمة األطفال 

ومساعدة العائالت.

نعم. 

نيشان، تعال إلى المطبخ. يريدون 
التحدث معك.
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أعتذر ألننا أتينا إلى منزلك بهذه 
الطريقة يا نيشان، فعلينا التحقيق في 
جميع التقارير التي نتلقاها. سنطرح 

عليك بعض األسئلة عنك وعن 
أسرتك.حسًنا؟

نشكرك للتحدث إلينا يا نيشان.

سنتحدث مع 
أخيك اآلن. 
هل يمكنك 

إحضاره لنا؟

نعم. ولكن....ماذا سيحدث بعد ذلك؟

بالتأكيد.

علينا التحدث إلى بعض 
األشخاص اآلخرين لمساعدتنا 

على فهم ما يجري.

 في أي 
صف أنت؟

 هل تبتعد والدتك 
عن المنزل كثيًرا؟

كيف تسير األمور 
بالمدرسة؟

نحن هنا اليوم ألن 
أحدهم يشعر بالقلق 
بشأن سالمتك أنت 
وأخيك في المنزل.

عندما يشعر أحدهم بالقلق بشأن 
طفل، نذهب إلى منزله للتأكد من أن 

كل شيء على ما يرام.

أين تنام؟

كيف تجري األمور 
في المنزل؟ 

من يصنع 
العشاء عادًة؟

أعتقد.
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مثل من؟

نيشان؟

أوه، آسف. سأحضر سمير.

يا له من أمر محرج!

مشغول؟

مشغول؟

ما األمر؟

أشخاص آخرون في حياتك، مثل 
العائلة والجيران وربما أشخاص 

في المدرسة.

نيشان

نيشان

العم ديف

العم ديف
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أعتقد أن أمي في مأزق.

يوجد هنا بعض األشخاص بشأن 
"حماية األطفال"؟؟؟؟؟

يطرحون علينا تلك األسئلة التي تعرفها.

ماذا؟هل ما زالوا عندك؟

حسًنا.

أجل.

أراِك قريًبا.

أنا آسف يا نيشان، تمر والدتك 
ببعض المشاكل، لكنها تحاول حلها.

اليوم التالي في المدرسة...

حسًنا.سآتي إليك.

أجل.

محادثة مع

نيشان

نيشان

نيشان

نيشان

نيشان

نيشان

العم ديف

العم ديف

العم ديف

العم ديف

العم ديف
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هل أنت بخير يا نيشان؟

نيشان؟

نيشان! 

نعم، نعم.أنا بخير. 

ال أصدق أنها هنا!
سيعرف الجميع!

هذا محرج للغاية!

ما خطبك مؤخًرا؟ تتصرف ماذا؟ ماذا؟
بطريقة غريبة.

انس األمر. لنذهب، سوف نتأخر.

ا كان. أّيً

اسكت!
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ماذا يجري؟

جاء األخصائيون االجتماعيون إلى منزل نيشان لمعرفة ما إذا كان 
هو وشقيقه يعيشان في أمان. يوجد في معظم المجتمعات مكتب مهمته 

الحفاظ على أمن األطفال والحرص على تلبية احتياجاتهم.

 إذا أخبرهم أحدهم أن طفالً ما في خطر، فإن مهمتهم معرفة ما يحدث، 
فيما ُيعرف باسم التحقيق. يقومون بذلك من خالل التحدث إلى العائلة 

واألشخاص المقربين من العائلة.

وفي نهاية التحقيق، إذا رأى األخصائيون االجتماعيون أن الطفل آمن، 
فسيغلقون القضية.وإذا رأى األخصائيون االجتماعيون أن األسرة بحاجة 

إلى مزيد من المساعدة، فسوف يقابلونهم لمعرفة نوع المساعدة الالزم.

هل كنت في وضع مشابه لنيشان؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فكيف شعرت؟ 
إذا كانت اإلجابة بال، فكيف ستشعر برأيك؟

لقد تواصل نيشان مع عمه للحصول على الدعم. مع من تتواصل عندما 
تحتاج إلى دعم؟





الجزء الثاني

نيشان يفهم الخطوة التالية...
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مرحًبا، أمي

ششش!!

أها، نعم.….. حسًنا….. 
ماذا تقصد بـ"استند إلى 

أدلة مثبتة"؟.....

نعم. فهمت..... نعم…. 
الثالثاء؟ حسًنا.....حسًنا.

إلى اللقاء.

بعد مرور أسبوعين...

من هذا؟

هؤالء األشخاص 
الذين أتوا إلى هنا 
قبل بضعة أسابيع.

ماذا يريدون؟ هل 
سيعودون مجدًدا؟

إنهم يربكونني.ال أعرف. 

وما الذي يعنيه ذلك؟

يقولون إنهم 
انتهوا من 

التحقيقات وأن 
التقرير "استند 
إلى أدلة مثبتة".
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ال أعرف. 
أنا آسفة يا نيشان. أنا أم سيئة!

تعرف أن األمر صعب 
للغاية بدون والدك.

 أعرف يا أمي. لكن 
ماذا يحدث اآلن؟

هل نحن في ورطة؟

ال يا نيشان. أنت وسمير 
لستما في ورطة.

يريدون التأكد فقط من 
أنني أعتني بكما يا أوالد...

يجب أن أذهب 
لمقابلة األخصائيين 
االجتماعيين، أولئك 
الذين أتوا إلى هنا. 

قالوا إننا سنتحدث عن 
"مخاوفهم والخطوات 

التالية".

أنا فقط... 

أعلم أن هذا أمر مثير للتوتر، 
ولكن حاول أال تقلق.

حسًنا يا أمي.
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 أمي، ألن 
تذهبي إلى العمل؟

أوه! نعم، سأتأخر.

إلى 
اللقاء...

عمي داف هناك المزيد من 
األخبار السيئة.

ما األمر؟

 أمي في مشكلة مع األشخاص الذين 
أتوا إلى المنزل.

أوه.
هل أنت بخير؟

أعتقد.

أنا معك. أراك الحًقا.

مرحًبا، أمي. هل كل شيء 
على ما يرام؟

 سأتحدث إلى والدتك، وأطمئن 
أنها بخير. هل تريد لعب الكرة في 

وقت الحق؟

أنا متعبة جدا. لقد 
اجتمعت مع األخصائيين 
االجتماعيين بعد العمل 

اليوم.

أجل. شكًرا.

أوه...صحيح. كيف 
سار األمر؟

لم يكن األمر سيًئا…

بعد مرور أسبوع...

العم ديف

العم ديف

العم ديف

العم ديف

نيشان

نيشان

نيشان

نيشان
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حسًنا، يريدون مني القيام ال تبدو على ما يرام.
بعدة أشياء. يطلقون عليها 

اسم "خدمات".

ما الذي يعنيه ذلك؟ 
مثل خدمة مجتمعية؟

أوه، ال، إنها دورات مختلفة عليَّ 
الحصول عليها. للتأكد من أنني 

أعرف كيفية االعتناء بكما يا أوالد.

يريدون مني الذهاب إلى جلسات 
استشارية للتحدث عن مشاعري 
وكل الضغوط التي مررت بها بعد 

ما والدك...

نيشان، يريدونك أن تذهب 
أنت وسمير إلى جلسات 

استشارية أيًضا.

ماذا؟لماذا؟هل 
فعلنا شيًئا 

خاطًئا؟ أوه.

ال، ال. أعلم أن هذا صعب عليكما، وأعلم 
بشأن شجاركما في كرة القدم، و...

حسًنا ... لكن أمي، كيف 
ستتحضرين تلك الدورات 

وأنِت تعملين في وظيفتين؟ 
ماذا لو فقدت إحداهما؟

سأجد حالً، ال تقلق. 

 ماذا؟لقد مررت بيوم سيء للغاية! 
من أخبرِك؟

نعم... بطني 
تؤلمني، سأستلقي.

نيشان. أعتقد أن عليك التحدث إلى 
استشاري. طلبت منهم المساعدة 
في تحديد مواعيد لك أنت وسمير.

 أوه.

أوه وستأتي ياديرا 
للتحقق من عدة أمور 

في بعض األحيان، أهذا 
مناسب؟ وسيكون العم 
داف موجوًدا بصورة 

أكبر للمساعدة.
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مرحًبا، هل أنت نيشان؟

 سعدت بلقائك. أجل.
أنا جيمس.  تعالَ معي.

أتمنى أال يضيع 
لي وقتي.

بعد بضعة أيام...

إًذا أنت من مشجعي كرة القدم 
األمريكية، أليس كذلك؟ هل تلعبها؟

هذا رائع.ما مدى 
حبك للمدرسة؟

أجل، أعتقد أن هذا 
بالضبط ما كنت أشعر 

به دائًما تجاه المدرسة.

اسمع يا نيشان إنني مسرور 
لحضورك اليوم. أعلم أن 

والدتك تعمل مع األخصائيين 
االجتماعيين للحصول على 

المساعدة في المنزل.

أريدك أن تعرف أن وظيفتي 
هي مساعدتك وإعطاؤك 

مساحة للتحدث عما تحتاجه.

لكنني أعرف بالفعل العملية التي تمر 
بها والدتك، لذا إذا كانت لديك أسئلة 

فستسعدني محاولة اإلجابة عنها.

إنها جيدة.

ماذا؟ نعم، أجل. 
أنا مشترك في 
فريق المدرسة.
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ال أعرف ما إذا كان ذلك يجعلك تشعر 
بالتحسن، لكنك لست الطفل الوحيد 

الذي يحدث معه ذلك. بل هناك أطفال 
آخرون يحدث معهم ذلك أيًضا.

أنا أعرف أنه يبدو 
أنك الطفل الوحيد 
ولكنك لست كذلك.

أعتقد أنني قلق بشأن ما يحدث. 
هل تقع أمي في مشكلة؟

إًذا، كيف كانت 
مباراة كرة القدم؟

هل يعرف؟!
سأخبره على 

الفور.

أشكرك إلخباري بذلك يا نيشان. 
هل ترغب في إخباري بالمزيد 

عما حدث في ذلك اليوم؟

أعرف أن هناك العديد من األمور تجري 
اآلن. قد يجدي أن تفكر في األشياء التي 

يمكنك القيام بها عندما تشعر باإلحباط 
والغضب لتهدئتك وإشعارك بالتحسن.

إنه أمر سيء بصراحة. ال يمكنني 
التركيز. لقد دخلت في شجار منذ 

أسابيع قليلة. وأنا ال أقوم بهذه األفعال 
مطلًقا! لقد غضبت غضًبا شديًدا….

جيدة.

أجل، بالتأكيد.

األخصائيون االجتماعيون 
قلقون بشأن أسرتك ولكن 

وظيفتهم ودور محكمة األسرة 
ومحكمة اإلعالة هي مساعدة 
األسر وضمان أمان األطفال.

نعم. 

حًقا؟
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حسًنا، إنَّ التركيز على األشياء التي 
تحبها ككرة القدم لهو أمر رائع. 

فضالً عن أن األنشطة البدنية األخرى 
جيدة أيًضا. كما يمكنك القيام ببعض 

التدريبات أو الجري.

إنها طريقة رائعة للتخلص
 من التوتر. هل سبق أن 

جربت تمارين التنفس؟

ال. هل تجدي هذه 
األشياء نفًعا؟

إنها تجدي. إنني 
أستخدمها بالفعل كثيًرا.

سأريك اآلن ويمكننا 
تجربة ذلك مًعا.
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خذ نفًسا عميًقا

 التقط نفًسا عميًقا ببطء، وقم بعد 
1 - 2 - 3 بينما تمأل بطنك بالهواء. 

 قد يبدو ذلك بديهًيا، لكن أخذ نفس عميق يمكن أن يساعدك على الشعور بالهدوء.

القيام بذلك في أي مكان. جرب ذلك في المرة القادمة التي تشعر فيها بالتوتر أو  يمكنك 
اإلرهاق.

ثم أطلق زفيًرا ببطء وأخرج الهواء 
الموجود واشعر بطنك فارغة.

كرر هذا ثالث مرات.

ثم احبس أنفاسك في 
أثناء العد 1 – 2.

يمكنك محاولة إغماض عينيك أثناء التنفس، 
أو وضع يدك على بطنك لتشعر بدخول 

األنفاس وخروجها إذا كان ذلك مفيًدا.
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توضح لك هذه النشرة بعض 
األمور األخرى التي يمكنك 

القيام بها أيًضا. أال تحب 
أجل.لماذا؟سماع الموسيقى؟

إن االستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك 
سيساعدك بالفعل أيًضا. خاصة أي شيء 

يريحك. أحب االستماع إلى الموسيقى 
الكالسيكية لكن عليك االستماع إلى أي 

شيء تفضله.

 أعرف أن عليك الذهاب اآلن، لكن يمكننا 
االتفاق على ميعاد آخر للقاء األسبوع 
القادم. وهذا هو رقم هاتفي إذا أردت 

التواصل معي.حسًنا؟

 شكًرا!

 حسًنا.نعم. 
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في قصة نيشان، بدأ األخصائيون االجتماعيون في االجتماع مع والدته. وقدموا 
إليها أنواًعا مختلفة من "الخدمات" أو المساعدة وقدموا المشورة إلى نيشان 

وسمير.

سيجتمع األخصائيون االجتماعيون مع العائلة لمعرفة نوع المساعدة التي تحتاج 
إليها. وقد يعني ذلك أخذ دروس أو الحصول على مشورة للمساعدة على إدارة 

المشاعر أو التوتر أو المساعدة في األمور المنزلية أو أمور أخرى.

 سيواصل األخصائيون االجتماعيون االجتماع مع العائلة خالل هذا الوقت 
للتحقق من أحوالهم.

إذا رأوا أن الخدمات مفيدة وأصبح المنزل آمًنا، فستكون القضية قد انتهت. أما 
إذا كانت الخدمات غير مفيدة أو رأوا أن المنزل ال يزال غير آمن، فقد يتعين 

على العائلة الذهاب إلى محكمة األسرة أو اإلعالة للتوصل إلى خطة.

ماذا يجري؟

تعلم نيشان بعض األشياء الجديدة ليقوم بها عندما يشعر بالتوتر أو اإلرهاق. 
ماذا تفعل عادة للشعور بحال أفضل عندما ينتابك التوتر؟

شجع جيمس نيشان للتركيز على األشياء التي يحب القيام بها. ما الذي تستمتع 
بفعله ويشعرك بالسعادة والقوة؟





الجزء الثالث

ليلى تنتقل
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ال أعرف يا جدتي.

 لست متأكدة حتى إن كنت 
أرغب في البقاء هنا معه 

أم ال. أنا متوترة للغاية. إنه 
يخيفني عندما يكون بهذه 

... الحال، ويغضب كثيًرا عليَّ

دعيني أساعدك يا 
ليلى. أحضرت حقيبة 

سفر إضافية إن 
احتجِت إليها.

أنا آسفة.. أعلم أنك ال تريدين مغادرة 
منزلك، فاألمر ليس بهذه السهولة.

 مهالً، هذا ال يحدث هذه 
المرة. دعينا ال نفكر 

حتى في هذا األمر.

جاءت الشرطة 
بعد وقت قصير 

لتأخذه…

ال، أنا بخير يا جدتي. أعرف كيف أحزم 
أمتعتي، فهذه ليست المرة األولى التي 

أضطر فيها إلى االنتقال.

نعم....كنت أظن 
األمر انتهى.

سيتعين عليه أخذ دروس األبوة 
واألمومة وإدارة الغضب والمشاركة في 
برنامج إعادة التأهيل، لذا آمل أن تعودي 

عندما يكون بحال أفضل.

حسًنا، ليلى.
والدك بحاجة إلى 

المساعدة.

لقد سررت من أن 
األخصائيين االجتماعيين 
قالوا إن بإمكاني البقاء 

معِك هذا الوقت. ذلك الوقت 
في الرعاية البديلة…
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مهالً، ليس هناك 
ما أخطأِت به. أنِت 

تعرفين ذلك، صحيح؟

على أية حال، 
أحتاج إلى شخص 

ما ليساعدني 
في تناول كعكة 

الشوكوالتة المميزة 
هذه والتي أعددتها 

هذا الصباح…

هل تحاولين أن 
تجعليني سمينة 

بالفعل؟

أنِت تعرفينني!
 لنذهب يا عزيزتي.

ولن تعودي حتى 
 علينا اآلن تتحسن األمور.

حزم الحقائب.

نعم. 
أعتقد.
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اضطرت ليلى لمغادرة منزلها والبقاء مع جدتها في أثناء قضيتها.

إذا رأى األخصائيون االجتماعيون أن الطفل غير آمن، فيجب أن يبقى 
الطفل في مكان آخر لحين يكون من اآلمن عودته إلى منزله. هذا ما ُيطلق 

عليه "االستبعاد".

يجب أن تمكث ليلى مع جدتها. قد يظل األطفال اآلخرون مع أحد أفراد 
العائلة، أو صديق العائلة، أو في رعاية عائلة أخرى، بحسب حالتهم.

ماذا يجري؟

كيف سيكون شعورك لو كنت مكان ليلى؟

ما الذي سيكون مفيًدا لـ "ليلى" برأيك؟ ما الذي سيكون مفيًدا لك؟



الجزء الرابع

ليلى تتحدث عن األمر
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مرحًبا ليلى، كيف حالك؟

بعد بضعة أيام...

أنا بخير.

كيف كان أسبوعِك؟ هل 
تحدثِت مع والدِك؟

هل ذهبِت من تلقاء 
نفسِك أم طلب 

منِك األخصائيون 
االجتماعيون منك ذلك؟

هل تريدين التحدث 
عما حدث؟

 كيف حدث ذلك؟

أوه…..أنا في بيت 
جدتي مرة أخرى.

األخصائيون 
االجتماعيون. لكن 

ال بأس في ذلك. فأنا 
سعيدة هناك.

أعتقد ذلك...
لقد عدت إلى المنزل وكان 

أصدقاؤه موجودين.

ال بأس حًقا.

تعجبني هذه 
الكنزة. لونها رائع!

شكًرا، أخبرت 
األستاذة  يا لوبيز.
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لم أقل لهم أي شيء بالفعل 
ألنني أعرف كيف...

كل ما فعلته هو أنني 
لكن بعد ذلك بدأوا في الصراخ ذهبت إلى غرفتي.

والشجار وخرج األمر عن السيطرة.

هل رأيِت شيًئا؟

وبعدها أتت الشرطة…

ثم األخصائيون االجتماعيون...

آسفة أنِك مررِت بذلك. بم 
تشعرين تجاه ذلك اآلن؟

ال أعرف. المرة السابقة شعرت 
أنني الشخص الذي أبلغت عنه، هل 
تفهمينني؟ كما لو أنني بدأت ذلك. 

لكن في هذه المرة…

أعتقد أنني غضبت غضًبا 
شديًدا ألنه قام بذلك. كان دائًما 
يقول إنه ال يرغب في أن يأتي 
األخصائيون االجتماعيون مرة 
أخرى ولكن بعد ذلك لم يتمكن 

من الحضور معهم.

ال، لقد بقيت في غرفتي. 
ومع ذلك كنت خائفة. 

اعتقدت أنهم ربما… لقد 
أغلقت الباب فقط.

نوق

نوق
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 مثل المحاولة 
مجدًدا، هل 

تفهمين؟!

أتمنى أن تعرفي أنه ال شيء 
مما حدث هو خطأك يا ليلى.

 ما شعوِرِك تجاه بقائِك 
مع جدتِك؟

أمور مثل القيام بواجباتي 
المنزلية أو عدم شعوري 

بالخوف تجاه زيارة 
أصدقائي لي، هل تفهمين؟

أممم...هل يمكنِك القيام 
بها معي مرة أخرى؟ لقد 

نسيت.
بالتأكيد، هيا نجرب إحداها مًعا.

هذا جيد. من المهم أن 
يستريح ذهنِك من ذلك قليالً. 

هل قمتي بأي من وسائل 
االسترخاء هذه التي أخبرتك 

بها من قبل؟

شعور جيد. ال يوجد حزن... 
يمكنني التركيز في مهامي 

عندما أكون هناك.

مثل ماذا؟

ال، أنا أعرف. وكأن األمر أنني 
أحاول مساعدته ثم يقوم هو 

بأفعال مثل تلك ثانية.
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عندما يتوتر الناس، يمكن 
أن تتشنج عضالتهم جًدا.

َتين. واسترخي.  ثم ُشدي قدَميِك لمدة عدَّ
وكذلك ساَقيك. وبطنك. وكتَفيك وذراَعيك 

ويَديك ووجهك.

حاولي تكوير أصابع قدميك إلى األعلى وشديها 
َتين. ثم استرخي وفُكيها. واستمري كذلك لمدة عدَّ

َتين.   ثم ُشدي جسمك بأكمله في آٍن واحد مدة عدَّ
ثم استرخي.

شد العضالت



40

يمكنِك القيام بذلك باستخدام جسمِك 
بالكامل. أعرف أن األمر يبدو 

سخيًفا، ولكنه يساعد في التقليل 
من حدة التوتر.

هل ساعد 
ذلك قليالً؟

نوًعا ما.

وبالفعل أي نوع من 
النشاط البدني سيكون 

مجدًيا مثل المشي 
والقفز والرقص.

يبدو هذا مثل الواجب 
المنزلي.

 آه!نوًعا ما، لكنه واجب 
منزلي يجعلِك تشعرين 

بالتحسن، لذلك أال 
يستحق ذلك؟

أعتقد.

 لكن إذا شعرِت أنك 
ال تقومين بأي نشاط 

بدني، فيمكنِك محاولة 
الكتابة بدالً من ذلك.
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يمكن للكتابة أو الرسم أن يمثال طريقة لمعالجة أفكارك ومشاعرك وإخراجها حتى تشعر 
بالهدوء. 

 أما إذا كانت هناك أشياء يصعب قولها بصوت عاٍل أو كانت هناك الكثير من األشياء التي 
تدور في ذهنك، فحاول تدوينها أو ارسم فقط ما يتبادر إلى ذهنك. اضبط مؤقت لمدة خمس 

أو عشر دقائق، واكتب أو ارسم ببساطة.

 إذا كنت تحتفظ بمجلة فيمكنك الكتابة أو الرسم عليها. أو حتى كتابة هذه األشياء في 
رسالة، وال داعي لمشاركتها مع أحد. فقد يساعد ذلك على معرفة ما تشعر به لمجرد 

إخراج ما بداخلك.

أو يمكنك كتابتها أو رسمها في هذه المساحة الخالية إن أردت.

الكتابة أو الرسم
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يمكنني إعطاؤك بعض األفكار 
األخرى األسبوع القادم. ولكن اآلن، 

جربي تلك األفكار والحظي ما إذا 
كانت مجدية في المرة القادمة التي 

تشعرين فيها باالرتباك.

أعرف يا ليلى أنِك دخلتي لهذه األنظمة 
وخرجتي منها من قبل، ولكن المناصر 
يمكن أن يساعدِك على فهم ما يجري 

ويساعد المسؤولين اآلخرين على فهم 
ما تحتاجين.

على أية حال، هل 
قابلت مناصرك بعد؟

وهل تنوين القيام بذلك؟

ال أعرف. إنه 
مجرد تشاجر…

أعتقد أن والدي 
سيذهب إلى المحكمة 
اآلن، لذا ربما علي 

التحدث إلى شخص ما.

ما عليِك سوى التجربة. وعليِك 
إخبار مناصرك بما أخبرتني به 

بشأن العيش مع جدتك، حتى يتمكن 
من التعاون مع المحامين اآلخرين 

والقاضي لمعرفة ما إذا كان بإمكانك 
البقاء في المكان الذي تعيشين فيه.

ال. 

أجل.

هل تقصدين جميع األوقات؟
في أي وقت تحتاجين.
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أوه، حسًنا.نعم. سأتصل به.

حسًنا، سأفكر في ذلك... 
علي الذهاب إلى العمل 
ورؤيتك األسبوع القادم.

 جدتي؟ ما الخطب؟ 
هل كل شيء على ما يرام؟

  نعم وماذا بعد؟ 
ماذا قال؟

 إنه يريد أن يتحدث معك 
بشأن جلسة والدِك القادمة.

ماذا؟ ما الجلسة؟

اتصل بك مناصرك 
جورج يا ليلى.

نعم. أراِك  األسبوع 
القادم يا ليلى!

رائع.حسًنا، قبل أن تذهبي، أرغب في دعوتك إلى 
مجموعة أديرها من الشباب مروا بأمور مشابهة. 

سيكون من المفيد التحدث إلى أشخاص غير 
مشتركين في قضيتك. وأشخاص من نفس عمرِك. 

باإلضافة إلى أنه توجد بيتزا...

رينج
رينج
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األمر الذي أخبرتك به 
من قبل. متى يذهب 
والدِك إلى المحكمة؟

عليِك معاودة االتصال به حتى  
تتمكني من تحديد موعد.

يبدو مضحًكا. أراِك 
مرحًبا، معي جورج؟بالطابق العلوي.

أنا ليلى.

أوه، نعم حًقا.

نعم، نعم. سأفعل. علي 
العودة إلى العمل اآلن.

 ليلى، أنا أعرفك 
 حق المعرفة.

 أنت يستحسن أن 
 تقوم بذلك اآلن. 

 أريد أن أجد موعًدا 
في تقويمك الخاص 

عندما تعود إلى المنزل 
 أو لن تجدي حلوى 

من أجلك.

يا لإلحباط. جيد سأقوم بذلك اآلن…
ال يستدعي األمر أن حلواك يفوتني.

ال تقلقي. هذا أنا. لكن 
من األفضل أن تسرعي 

قبل أن يعود دامين…

هل تتصلين بديناصور؟ 
من يعد يستخدم هاتًفا 

مثل هذا؟

جدتي. هذه هي.

نعم، أوشكت على 
االنتهاء. سأجري 

مكالمة سريعة.
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كان لدى ليلى الكثير من األشخاص الذين يدعمونها في حياتها. فجدتها واألستاذة لوبيز، 
المعالِجة وجورج، مناصرها وحتى زميلها ساعدوها جميًعا بطرق مختلفة.

قد يفيدك تذكير نفسك باألشخاص الموجودين في حياتك الذين يمكنك طلب المساعدة منهم. 

من في دائرة الدعم الخاصة بك؟

أنت

العائلة

األصدقاء

دائرة الدعم
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مرحًبا يا ليلى! معذرة إنني بعد أسبوعين…
أعمل متأخًرا. تبدو األمور 
متوترة بعض الشيء اآلن.

رائع. إن سبب رؤيتي 
لك يا ليلى اليوم هو —

أجل. هذا صحيح. وسيقوم كذلك باإلجابة 
عن األسئلة أمام القاضي.

هل ستكون مثل المرات 
األخرى التي ذهب فيها والدي 
إلى المحكمة؟ لقد تحدث عن 

الدورات التي أعطاها له 
األخصائيون االجتماعيون.

في الغالب يطرح القاضي 
األسئلة أو محامي 

األخصائيين االجتماعيين.
 ويطرحون أسئلة بشأن ما إذا 
كان يتبع توصيات األخصائيين 
االجتماعيين الخاصة بالخدمات 

والدورات أم ال. وفي النهاية 
يقرر القاضي ماذا سيحدث بعد 

ذلك. ويعني ذلك أنهم سيتحدثون 
أيًضا عما إذا كنِت ستعودين إلى 

المنزل أم ال.

 ...جلسة والدي؟
أجل بالضبط. إًذا لديك 
معلومات بشأنها. هل 

لديِك أسئلة حولها؟

 من يطرح 
األسئلة؟ ما األسئلة 

المطروحة؟

ال بأس في ذلك. 
لقد وصلت لتوي.
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ماذا لو أردت البقاء مع جدتي؟

أتفهم ذلك.حسًنا، حسبما 
يقرر القاضي لكنه يريد أن 
يعرف ما تفكرين فيه أيًضا.

بل إنهم يكترثون. عليهم أن 
يضعوا في اعتبارهم عدة 

أمور من بينها ما تفكرين فيه.

عادة، سيسألك القاضي 
كيف كان يتصرف والدك 
في دوراته وفي برنامج 
عالج المخدرات الخاص 
به. ثم يسمع القاضي من 
األخصائيين االجتماعيين.

ولكنه يرغب في االستماع إليِك أيًضا.

انتظر، ماذا؟ هل علي 
الذهاب إلى المحكمة؟ 

لم أكن مضطرة إلى 
الذهاب من قبل! لماذا 

 اآلن؟ هل ارتكبت 
أي خطأ؟

أعرف أنه من الصعب 
الوثوق فيما إذا كان 

سيحدث ذلك هذه المرة أم 
ال، ولكننا سنجرب، حسًنا؟

 إنهم لم يهتموا 
في المرة السابقة!

أعتقد.على أية 
حال، ماذا يحدث؟

لماذا؟إنهم ال يكترثون 
لما أفكر فيه!

إنه ألمر غريب أال أعيش 
في منزلي مع والدي لكن 
من الرائع أن أعيش في 

منزل جدتي.  حيث ال توجد 
أحزان…. وال شرطة…

هل ترغبين في ذلك؟
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ال يا ليلي أنت 
لست في مأزق. 

ولكن القاضي 
يريد أن يسمع 

كيف ترين أداء 
والدك. فكما قلت، 
شعورِك مهم حًقا.

من المحتمل أن يكون موجوًدا 
ولكن ال ينبغي أن يقول لك أي 
شيء. فاألشخاص الوحيدون 
الذين يمكن لهم طرح األسئلة 

عليِك هم محاموه والقاضي 
ومحامي األخصائي االجتماعي.

أوه. هل سيكون أبي هناك؟ وهل 
سيتعين علّي قول ذلك أمامه؟

 هل أنِت بخير؟ 
هل تريدين أخذ راحة؟

نعم. فهمت األمر.األمر ليس 
سهالً. لنأخذ قسًطا من الراحة.

ويمكنني مساعدتك في 
إخبار المحكمة بما تريدين 
حدوثه، كأن تريدين البقاء 

مع جدتك.

كيف يبدو ذلك؟

نعم. 

أجل.نعم. 

أعرف.حسًنا، وظيفتي 
هي مساعدتك. يمكننا 

استعراض ما سيحدث في 
المحكمة وكيف يمكنك 

االستعداد حتى يكون األمر 
أقل رهبة.

عذًرا. أجل.
أنا متوترة.

أنا بخير! ولكن لَِم علّي 
الذهاب إلى المحكمة؟!

أوه.
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 لقد قلت من قبل إن 
القاضي يحتاج إلى سماع اآلخرين 

حتى يتمكن من تقرير ما سيحدث…
ماذا سيحدث له؟

أو يمكن أن يضع بعض القواعد التي 
يجب على والدك اتباعها حتى تعودي 
إلى المنزل. ستبقين عند جدتك حتى 

استيفاء هذه القواعد أو قد يضعك 
القاضي في دار رعاية بديلة أو—

مهالً، انتظر، ماذا؟!! هل تخبرني 
أنني قد أذهب إلى دار رعاية بديلة؟ 
أال يمكنني البقاء مع جدتي فحسب؟ 
هل هذا بسبب أنني لم أبلغ الثامنة 

عشرة—

يذهب بعض األطفال إلى دور الرعاية 
البديلة، ولكن بعضهم، مثلك، يمكنهم 
البقاء مع أحد أفراد العائلة أو صديق 
العائلة. لقد قلِت إنك تحبين أن تكوني 

مع جدتك اآلن، لذلك ربما يمكنك 
البقاء هناك. أردت فقط التأكد من أنِك 

تعرفين كل االحتماالت.

مهالً يا ليلى. عذًرا، لقد أربكتك بكل هذا. 
دعينا نعود ونأخذ األمر خطوة بخطوة.

كالسابق؟

أجل بالضبط.

حسًنا…يمكن أن تحدث بعض 
األشياء المختلفة. يمكن أن يقول 
القاضي إنك ستعيشين مع والدك. 
ربما بمتابعة أخصائيك االجتماعي.
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حسًنا جيد.

نعم.  شكًرا.

هل أنِت بخير؟

بالتأكيد. أنا هنا 
من أجل ذلك.

جدتي…. ال أريد أن 
أفعل هذا! أريد أن 
أبقى معك فحسب!

نعم. 

 انظري، لدينا وقت قبل أن 
تذهبي إلى المحكمة. لنأخذ قسًطا 

من الراحة اآلن، وفي المرة 
القادمة يمكننا استعراض ما 

سيحدث بالتفصيل، حسًنا؟

وخالل ذلك الوقت، اتصلي 
بي إذا كان لديك سؤال أو 

أردِت التحدث عن األمر 
فحسب، حسًنا؟

أوف، أشعر 
بالتعب.

أهالً! كيف
كان اجتماعك؟
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كانت األسابيع القليلة التالية طبيعية جًدا...

تخفيض

المدرسةإلى العودة 
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أهالً ليلى! حسًنا وال 
بد أنِك الجدة. إنه لمن 

دواعي سروري مقابلتِك.

َمن أيًضا سيكون معها 
في الغرفة؟ هل يمكنني 

الحضور؟

نعم، يمكنِك ذلك. سيكون األخصائيون االجتماعيون الذين 
أتوا إلى منزلكما موجودين. وسيكون القاضي وبعض 

موظفي المحكمة حاضرين أيًضا. ووالدِك ومحاميه.

في الواقع، يمكننا الذهاب 
لرؤية قاعة المحكمة اآلن إذا 

كنِت تريدين ذلك.

قبل كل شيء، أريدِك أن 
تتذكري أنك لن تكوني 

وحيدة. سأكون معِك هناك.

سنستعرض اليوم 
كيف ستكون الشهادة.

تشرفت بمقابلتك أيًضا.

ثم حان الوقت لالستعداد للمحكمة...



53

اصطحب جورج ليلى وجدتها لرؤية قاعة المحكمة، وأخبرها عن هوية جميع 
األشخاص الذين سيحضرون إلى القاعة وأماكن جلوسهم.

قد تختلف قاعة المحكمة الخاصة بك عن قاعة محكمة ليلى. يمكنك أن تطلب من 
أحد العاملين في قضيتك استخدام الرسم التالي ليوضح لك أماكن األشخاص الذين 

سيحضرون إلى القاعة إذا كان عليك الذهاب إلى المحكمة.

تصور قاعة المحكمة
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ما نوع األسئلة التي 
سيطرحونها علّي؟

ال أزال أشعر بالتوتر عندما 
يتعين علّي الشهادة وأنا 

أفعل ذلك كثيًرا. يمكنني أن 
أعطيِك بعض النصائح التي قد 

تساعدِك.

أعلم أنه قد يكون التحدث عما حدث 
أمام أشخاص ال تعرفينهم أمًرا مخيًفا.

 لكنني تحدثت عن ذلك عدة مرات 
بالفعل. لقد تحدثت إليك وإلى المعالِجة 

وإلى األخصائيين االجتماعيين… 
يبدو أنني لن أستطيع نسيان ما حدث.

 أعلم، لكنني أريدك أن 
ما عليِك سوى قول تشعري بالراحة قدر اإلمكان.

ذلك. سيطلبون منك 
قول الحقيقة وإذا نسيت 
شيًئا أو كنت بحاجة إلى 

بعض الوقت للتذكر، 
 فيمكنِك قول ذلك. 

إنها الحقيقة.

نعم. ماذا لو شعرت 
باالرتباك أو لم أفهم؟

الشيء نفسه. قولي ذلك 
فحسب. وإذا أربكِك األمر 
كثيًرا، فيمكنك طلب راحة.

حسًنا…

كيف سيكون األمر 
إذا توترت ليلى 

ونسيت شيًئا؟

ستكون عن العيش 
مع والدك وكيف 

يبدو األمر مع 
جدتك.
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 ويمكنك استخدام أساليب االسترخاء 
التي تعرفينها. ال تنسي إحضار شيء 

تفعلينه. فستنتظرين كثيًرا في المحكمة.

 وال تنسي األساسيات. خذي قسًطا وافًرا من النوم 
في الليلة السابقة وتناولي وجبة جيدة قبل مجيئك 

إلى المحكمة ومن الممكن محاولة إعطاء نفسك 
مكافأة عندما ينتهي كل شيء حتى يكون لديك شيء 

تتطلعين إليه.

حسًنا، أعرف تماًما قالب 
الحلوى الذي يتعين علّي صنعه!

بعد بضعة أسابيع...

ليلى!!

أظن أنك ستبلين بالًء حسًنا يا ليلى. سأراِك في 
المحكمة إذن؟  اتصلي بي إذا احتجِت إلى أي 

شيء في هذه األثناء.

ال حاجة لذلك. لقد اتصل جورج 
للتو. تأجلت الجلسة، لذلك لن 

تذهبي إلى المحكمة اليوم.
ماذا؟ماذا قال؟ لقد 

كنت أفكر في األمر 
طوال عطلة نهاية 

األسبوع—لم 
أستطع النوم!

شكًرا.

قادمة! أنا جاهزة تقريًبا.

نعم. لقد اعتدت االنتظار.

لنذهب إلى المنزل. األمر برمته 
يحتاج إلى الكثير من التفكير.
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آسفة يا ليلى. قال جورج إن 
هذا يحدث دائًما… أعتقد أن 

هذا يعني أنه سيكون لديك 
المزيد من الوقت لالستعداد.

أعتقد… األمر يتطلب 
مزيًدا من الوقت 

للتفكير في هذا األمر.

 أنا سعيدة جدا ألنني لست 
مضطرة للقيام بذلك ولكني 

كنت آمل أن أنتهي منه. 
أشعر وكأنني قضيت كل 

هذا الوقت بال فائدة.

لم يكن بال فائدة. األمر 
مهم. فهو يتعلق بحياتك.

أعرف. ال أريد سوى 
أن تكون حياتي طبيعية.

قال جورج إن هذا هو 
الموعد التالي الذي 

يناسب الجميع.

حسًنا، ليلى، إنه سبتمبر أخيًرا….
ستدخل جدتك اآلن.

قال جورج إن الموعد 
الجديد سيكون في 

18 سبتمبر.

ماذا؟؟ اعتقدت أنهم 
سُيعيدون تحديد موعد 

األسبوع المقبل. هذا وقت 
طويل من اآلن!

 نعم. 
مزيد من االنتظار…
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إننا على استعداد
لمقابلتك اآلن

    يا ليلى.

اسمي ليلى بلتران.
عمري 16 عاًما.

سأبقى هنا معك وسيأتي ضابط المحكمة 
ليأخذنا عندما يحين الوقت، حسًنا؟
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هل من الممكن 
تكرار السؤال؟

متى عدِت إلى المنزل في 
تلك الليلة؟

ال أعرف ماذا أقول!

حسًنا، هل يمكنني النظر
إلى جورج...

متى سينتهي 
هذا األمر؟
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 لقد قمت بعمل رائع. أنا فخورة بِك. 
أعلم أن هذا لم يكن سهالً.

أوف. سعيدة بانتهاء األمر.
لقد تعاملت مع كل هذه األسئلة بشكل 
جيد للغاية وعبرِت عن رأيك عندما 

قلت إنك ال تتذكرين.بم تشعر أنت؟
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إذا شعر القاضي أنه قد أحرز 
تقدًما كافًيا، فقد يحاول أن 

يجعلك تعيشين معه مرة 
أخرى. لكننا سنتابع معك ومع 

جدتك أيًضا قبل حدوث أي 
شيء. وسأستمر في الدفاع 

عما تريدينه.

مرحًبا ليلى، لقد سمعت أخباًر بعد أسبوع…
ماذا قال؟من القاضي للتو.

سيتعين على والدك القيام ببعض 
البرامج األخرى وسيخضع 
لجلستين إضافيتين للمتابعة.

 ولكن إذا لم تتحسن األمور، أعتقد أن 
األخصائيين االجتماعيين سيضغطون لمعرفة 
"خطة ديمومة السكن والعيش" الخاصة بك.

ما هذا؟

أوه. أتفهم ذلك.
هل يمكنني 

البقاء مع جدتي 
بشكل دائم؟

هذه في األساس هي طريقتهم 
لقول إن البقاء عند جدتك اآلن 

حل مؤقت، وسيرغبون في 
معرفة المكان الذي ستعيشين 

فيه بشكل دائم.

حسًنا… بعد أن سمع 
من الجميع، قرر أنك 
ستبقين مع جدتك في 

الوقت الحالي.
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هذا خيار. لكن يجب أن تتحدثي أنِت 
وجدتك عن ذلك أكثر. وقد يقاوم 

والدك ذلك. ولكن يمكننا أن نطالب به.

ال. ليس كذلك. لقد مررِت 
بالكثير. لكنِك كنِت قوية جًدا.

قد يكون من الجيد 
التحدث إلى معالِجتِك حول 

هذا أيًضا، أتعلمين ذلك؟

 فكري فيما تريدين أن تسألي 
عنه. إذا أردِت التحدث عن 

ذلك أكثر، فاتصلي بي أو 
راسليني.

أعتقد أن األمور قد
 تتغير مع أبي…

ليس عليِك أن تقرري اآلن، 
ولكن في كل األحوال، تحدثي 
إلى جدتك. تأكدي من أن ذلك 

سيناسبكما، حسًنا؟

نعم. ال شيء من هذا سهل.

أجل.أعتقد أن لدي بعض األشياء 
التي يتعين علّي معرفتها.

نعم.  شكًرا.
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وضح جورج لليلى العديد من األشياء التي يمكنها فعلها لتقلل من انفعالها، وبعض األشياء التي يمكنها فعلها 
لالستعداد للمحكمة.

وشجعها كذلك على وضع خطة ليوم المحكمة.إذا كان عليك اإلدالء بشهادتك، فيمكنك استخدام هذه الصفحة 
لوضع خطة ليومك في المحكمة. وقد يساعدك ذلك على الشعور بمزيد من الهدوء والثقة.

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. ارتدي شيًئا يشعرك 	 
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، جرب أن تقوله أو أن تغنيها سواء بصوٍت 	 
مرتفع أو في رأسك. 

التخطيط ليوم المحكمة
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الحصول على دعم
فكري فيمن يمكنه مساعدتك على معرفة ما تشعرين به ومن يمكنه مساعدتك في المحكمة. 	 

 هل هناك مناصر أو صديق أو أحد أفراد العائلة يمكنه أن يأتي 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. 

يمكن استخدام القائمة أعاله -إن أردت- لمساعدتك في وضع خطة خاصة ليومك 
في المحكمة. 

ما سأفعله لالستعداد:

إذا انفعلت، سوف:

سأتحدث عن مشاعري مع:

بعد ذلك سأقوم بعمل:
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 تعيش ليلى مع جدتها بينما يواصل والدها القيام بالخدمات التي تطلبها المحكمة 
ويحاول جعل المنزل أكثر أماًنا.

 عندما ال يستطيع طفل مثل ليلى العيش في المنزل، ستواصل المحكمة متابعة الوالد 
أو الوصي للتأكد من أنهما يعمالن من أجل جعل المنزل أكثر أماًنا. وسيتابعون الطفل 

أيًضا ويتأكدون من أن لديه كل ما يحتاج إليه ليكون بصحة جيدة.

سيعملون أيًضا في سبيل تحقيق "خطة ديمومة السكن والعيش" حتى ال يكون الطفل 
في وضع مؤقت لفترة طويلة جًدا. قد يعني ذلك العمل على إعادة الطفل إلى المنزل 

أو التأكد من وجود مكان آمن آخر يعيش فيه إلى األبد.

 قد تستغرق العملية وقًتا طويالً، ربما سنوات. ستنظر المحكمة فيما يريده الوالد أو 
الوصي وما يريده الطفل، ولكن سيتعين عليها أيًضا النظر في األشياء األخرى التي 

تحدث في حياتهم ووضعهم.

تنتهي العملية برمتها إما عندما ترى المحكمة أن عودة الطفل إلى المنزل أصبح آمًنا 
مرة أخرى أو عندما يكون لديه مكان دائم آخر للعيش فيه.

ماذا يجري؟

 إذا اضطررت إلى االبتعاد عن المنزل لفترة، فما الذي يهمك اصطحابه أو 
به؟ القيام 
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 توضح قصص نيشان وليلى بعض األمور التي قد تحدث في نظام حماية 
الطفل ومحكمة األسرة أو اإلعالة. قد تختلف تجربتك عن تجربتهما بسبب 

كثير من األشياء المختلفة التي قد تحدث. ولكن كلما عرفت أكثر، زاد 
استعدادك وزادت قدرتك على طرح األسئلة وطلب ما تريده وتحتاج إليه.

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

خاتمة



يعتبر مشروع مواد األطفال الشهود التابع لمركز إبداع المحكمة جهًدا مشترًكا بين مركز إبداع المحكمة 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 300649

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
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