
 

 الخدمة اإلجتماعية
 اإلختطاف الدولي الوالدي لألطفال

( بمساعدة العائالت ISS Australiaاالجتماعية الدولية الختطاف األطفال في استراليا ) تقوم الخدمة

 (.IPCAالتي أبعد فيها األطفال عن أحد والديهم نتيجة لإلختطاف الدولي الوالدي لألطفال )

 لمن يمكننا تقديم المساعدة 

 إن خدمة العمل االجتماعي لدينا متاحة لـكل من:

 الوالد/ة المتروك/ة •

األهل الذين يفكرون في اصطحاب أطفالهم إلى خارج البالد دون  •

 موافقة

 األطفال والشبيبة •

 العائلة الموسعةاألصدقاء القلقين وأفراد  •

 األشخاص المهنيين والوكاالت التي تطلب المشورة •

 خدمتنا 

 نقوم بتقديم الخدمات المجانية والسرية التالية:

 المعلومات، النصائح، اإلحاالت، الدعم واالستشارة •

دعم مهني وعاطفي يركز على احتياجات األطفال ويحد من النزاع بين  •

 الوالدين

 واألطفال عبر الحدود الدولية دعم التواصل بين األهل •

 التجهيز والدعم خالل فترة الصعبة ما بعد العودة •

 إلتزامنا

هناك تحديات كبيرة عند اصطحاب الطفل أو األطفال إلى دولة ال تتبع إلتفاق 

دعم العائالت في الهاي. األخصائيون االجتماعيون عندنا هم ذوي خبرة في 

هذه الظروف وهذا الدعم متاح بغض النظر عما إذا كانت الدولة الشريكة في 

مشكلتك تابعة إلتفاق الهاي أو ال تتبع له. نحن ملتزمون ببناء عالقات 

 عالجية مع عمالئنا لنكون دعماً لهم.
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 اإلجتماعية الدولية في أسترالياعن الخدمة 

الخدمة اإلجتماعية الدولية في أستراليا هي منظمة وطنية مستقلة غير هادفة للربح تتمتع بخبرة تزيد 

 عاًما في دعم األطفال وتواصل العائالت في جميع أنحاء العالم. 50عن 
 

تعمل الخدمة اإلجتماعية الدولية في أستراليا مع األشخاص الذين تفصلهم الحدود الدولية، ممن خالل 

التركيز على حقوق ومصالح الطفل األساسية. الخدمة اإلجتماعية الدولية في أستراليا هي جزء من 

نيف، وتتمتع دولة، ومقرها في ج 130، والتي تغطي أكثر من ISSشبكة الخدمة اإلجتماعية الدولية 

 بمركز استشاري في األمم المتحدة.
 

لمزيد من المعلومات حول الخدمات االخرى لدينا، يرجى زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت 

www.iss.org.au. 
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