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لمن يحبون األطفال
ولديهم خلفيات متعددة الثقافات !

نحن نحتاج إلى أمهات وآباء بدالء لديهم خلفية متعددة الثقافات

أنت تتمتع بخلفية متعددة الثقافات وتعرف معنى أن تعيش وسط ثقافات مختلفة وهذا يعني أنه في الوقت الذي
تندمج فيه في المجتمع النرويجي ،فإنك تتحدث بلغة أخرى أو تتمتع بثقافة أخرى أو ربما لديك خلفية دينية أخرى
أساس ا جي ًدا لرعاية طفل لديه خلفية مماثلة يمكنك مساعدة هذا الطفل في تنمية لغته األصلية
فوضعك قد يشكل
ً
وإكسابه اإلحساس باالنتماء الثقافي والديني وتدريبه على كيفية ممارسة حياته اليومية في النرويج إذا نجحت في
هذا ،فهذا يعني أنه يمكنك مساعدة طفل في تكوين هوية آمنة له.
»هناك شيئان نريد إعطائهما ألطفالنا أولهما الجذور والثاني األجنحة«.

مسئوليات هيئة خدمات رعاية الطفولة

تتمثل المهمة األساسية لهيئة خدمات رعاية الطفولة في ضمان حصول
األطفال والشباب الصغار ،الذين قد تتسبب ظروفهم الحياتية في تعريض
صحتهم وتنميتهم للخط ر ،على المساعدة والرعاية التي يحتاجونها في
الوقت المناسب ستساعد هيئة خدمات رعاية الطفولة في ضمان توفير
تنشئة آمنة لألطفال والشباب الصغار يمكن لألمهات واآلباء أو األفراد
اآلخرين االتصال بهيئة خدمات رعاية الطفولة للمساعدة في توفير تنشئة
جيدة لألطفال والشباب الصغار تكون المساعدة التي يحصل عليها معظم
األطفال واألمهات واآلباء من هيئة خدمات رعاية الطفولة في شكل مساعدة
منزلية لكن ال يكون هذا األمر كاف ًي ا بالنسبة لبعض األطفال فمثل هؤالء
األطفال يحتاجون إلى وجود مقدمي رعاية بديلة قصيرة األجل أو طويلة
األجل.

بأنفسهم ،تعتبر موحدة على مستوى العالم.

ال بد أن تكون لديك القدرة والوقت والموارد الضرورية لتوفير منزل آمن وجيد
للطفل يجب أن تكون لديك حياة مستقرة وأن تتمتع بحالة صحية جيدة
بشك ل عام وبمهارات عمل جماعي جيدة من المهم ً
أيض ا أن يتيح وضعك
فرص ا لتنمية األطفال عالوة
المالي والوضع في منزلك وشبكتك االجتماعية ً
على هذا ،يجب أن يتمكن األمهات واآلباء البدالء المحتملون
من إظهار سلوك جيد وتقديم شهادة حالة جنائية مرضية.
أطفال مختلفون احتياجات مختلفة

عند اختيار المنازل البديلة ،ستفضل هيئة خدمات رعاية الطفولة المنزل
األفضل للطفل المعني وستبحث هيئة خدمات رعاية الطفولة ،قدر اإلمكان،
عن منزل بإمكانه أن يضع في االعتبار خلفية الطفل العرقية والدينية
والثقافية واللغوية ،حسب الضرورة.

فال بد من رعاية الالجئين القصر غير المصحوبين بمرافقين الذين سيتم
إيداعهم في إحدى مؤسسات الرعاية الحكومية بواسطة أشخاص كبار
االستعداد يصنع أمهات وآباء بدالء ناجحين
مهتمين ولديهم إحساس بالمسؤولية قد يحتاج األطفال الالجئون ً
أيض ا إلى
تقدم هيئة خدمات الرعاية البديلة دورة تدريبية أساسية لمن يريدون أن
المساعدة من هيئة خدمات رعاية الطفولة.
يصبحوا أمهات وآباء بدالء ستساعد هذه الدورة التدريبية في تحديد ما إذا
يتحلي األمهات واآلباء البدالء بإحساس بالحب واإليجابية تجاه كان لديك القدرة واالستعداد لكي تصبح أ ًم ا وأ ًب ا بديال أم ال.
األطفال
اتصل بنا إلجراء محادثة غير ملزمة على الرقم الهاتف +47 23 42 80 09
بوصفك مقدم رعاية بديلة ،فإنك تتحمل مسؤولية يومية تجاه الطفل بالنيابة أو أرسل بري دًا إلكترون ًي ا على العنوان:
عن خدمات رعاية الطفولة على الرغم من عدم توفير كل المجتمعات
fosterhjemstjenesten@bfe.oslo.kommune.no
لخدمات رعاية الطفولة على النحو المقدم في النرويج ،فإن الرعاية المقدمة
لألطفال الذين ينتمون إلى عائالت أخرى في المواقف التي يعجز فيها
األمهات واآلباء األصليون ،لسب ب آو آلخ ر ،عن توفير الرعاية ألطفالهم

بالتعاون مع سفيرة النوايا الحسنة لهيئة خدمات الرعاية البديلة السفيرة غزالة نسيم ،لمجتمعات األقلية ،وإليزابيث لودفيجسين ،طفلة ربيبة سابقة

www.fosterhjem.no/oslo

