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		 	 10 تماس	با	دفترپذیرش	
واسکان	درخانواده																					 	 	 	

رپذیرش واسکان درخانواده ، اصوال بعد  کار دفت
ازجای دادن طفل دریک خانواده پایان می پذیرد. 

ترتیب اموروتماس با خانواده بعدازآن، با قیم 
است. درضمن، قیم، ازطریق ارزیابی هایی که 
رپذیرش واسکان را  انجام می دهد، مسوول دفت

گاه می سازد. ازوضعیت آ

یزگاه به گاه به شما  رپذیرش واسکان ن مسوول دفت
سرخواهدزد تا ببیند روند

اسکان چگونه پیش می رود و ازشما بپرسد که 
آیا شما به قدرکافی برای اسکان کودک آمادگی 

یزبازتماس  داشتید یا نه. بعد ازخاتمه روند اسکان ن
رپذیرش واسکان ادامه خواهدداشت  با مسوول دفت

تا مسوول ببیند تجربه اسکان چگونه بوده 
وچه نظرات وخواستهایی برای موارد احتمالی 

دیگراسکان وجوددارند.      

 تماس با دفترپذیرش واسکان درخانواده

درخاتمه 
ببرای بسیاری ازکودکان تحت قیمومت ما معلوم نیست که آیا اجازه 

اقامت درهلند رادریافت خواهند کرد یا نه . قسمت اعظم این نوجوانان 
نهایتا مجبور به مراجعت به کشورشان خواهند بود ، هرچند که اوضاع 

واحوال گاهی اوقات ممکن است درآنجا روشن نباشد . مرجعی که دراین 
باره تصمیم می گیرد اداره مهاجرت وتابعیت )ای.

ان. د.( است . قیم و خانواده پذیرنده دراین امردخالتی ندارند . همینطور، 
پیش می آید که فامیلی ازطفل واردهلند می شود . دراین موارد ، نیدوس 

تالش می کند که طفل را به خانواده خودش بازگرداند.

ما امید واریم که خانواده های پذیرنده کودکان این بی ثباتی ها 
رادرنظربگیرند وبتوانند مبنایی استواربرای این نوجوانان برای رویارویی با 

آینده نامعلومشان فراهم نمایند . همینطور، امیدواریم که دراین زمینه آنها 
بتوانند حمایت الزم در این زمینه را ازکودک /نوجوان به عمل آورند .

الزم به تاکید است که ولی پذیرنده بودن به هیچ وجه پدر مادرخواندگی 
محسوب - نمی شود.

توجه :

هرجا که دراین جزوه صحبت از پناهجوی خردسال بی سرپرست می شود ، منظور هربیگانه خردسال بی سرپرستی است 
که ازکشورموطنش فرار کرده باشد .
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8		انطباق		/	گزینش	و	اسکان

 8  الف	انطباق	وگزینش
قیم ازطریق یک معرفی نامه ، کودک خردسال 
را برای پذیرش دریک خانواده معرفی می کند. 
سپس، کارمند پذیرش واسکان بررسی می کند 

که ببیند کدام خانواده برای آ ن کودک/نوجوان 
ه هایی که  ب تراست. دراین رابطه، به جن مناسب
ازلحاظ انطباق وتطابق بدان توجه می شود، 
ارتند از: زندگی گذشته، طرزفکر  ازجمله، عب

ومذهب، اما مخصوصا به اینکه آیا طرفین با هم 
“جور” می شوند یا نه .

زیرا ، درجایی ممکن است طفلی خودرا درمحیطی 
صمیمی حس کند ، اما طفل دیگری چنین 

احساسی نداشته باشد . بعالوه، پاره ای امورعملی 
یز مد نظرقرارمی گیرند، مانند فاصله خانه  ن

انا  پذیرنده تا محل سکونت فامیل کودک که احی
ممکن است درهلند باشد ، محل استقرارووضعیت 

خانه و)تعداد( اعضای خانواده .

انطباق گزینش صحیح خانواده محل اسکان 
حایزاهمیت بسیاراست . 

 8  ب				اسکان	

رپذیرش واسکان درخانواده  هرگاه مسوول دفت
)OWG( خانواده مناسبی پیدا کرده باشد، قیـم 
م تعیین می کند  ـ را درجریان امرقرارمی دهد. قی

که آیا الزمست ترتیب آشنایی باخانواده مربوطه را 
دادیا نه. درصورتی که تصمیم براین باشد، مسوول 
ر “ ا ُ. و.خ.” با آن خانواده تماس گرفته وازآنها  دفت

سوال می کند که نهایتا امکان اسکان کودکی درآن 
خانواده هست یا نه ؟ درصورتی که همه طرفهای 

م، با مشورت  ـ درگیر نظرمثبت داشته باشند، قی
خانواده یک جلسه اشنایی بین طفل/نوجوان و 
خانواده ترتیب می دهد. درصورتی که طرفین 

بخواهند، دوران آشنایی وانس می تواند طوالنی 
رباشد .  ت

هرگاه همه طرفها از این دوره رضایت داشته باشند، 
م به ترتیب همه امورمربوط به جای دادن  ـ آنگاه قی

طفل درخانواده اقدام خواهدکرد. 

انطباق / گزینش و اسکان

درطی روند جای دادن/ اسکان طفل دریک 
خانواده، نیدوس همچنان به عنوان مسوول کودک/
نوجوان باقی می ماند. این بدان معنی است که قیم 

ه امورمهم وامورمربوط به آتیه کودک  ی مراقب کل
مثل : پرونده پناهندگی، ثبت نام در یک موسسه 

بیمه درمانی وگزینش مدرسه وآموزش وغیره می 
باشد.

خانواده مسوولیت امورروزمره کودک را به عهده 
دارد. طبیعی است که معموال امورومسایل با 

مشورت همدیگرترتیب داده می شوند.

اربه خانواده سرمی  قیم معموال هرچهارهفته یکب

زند که ببیند روند اسکان چگونه پیش می رود. 
درصورتی که اشکاالت وتنگناهایی وجودداشته 

باشند، قیم، با مشورت با خانواده کوشش می کند 
ابد. وظیفه قیم فقط منحصربه نظارت  راه حلی بی

برنحوه مراقبت خانواده ازکودک نیست، بلکه 
یز می  انی خانواده پذیرنده ن یب راهنمایی وپشت شامل

گردد.

قرارومدارهای بین خانواده پذیرنده ونیدوس طی 
یک قرارداد )موسوم به قرارداد -OWG ( تصریح 

می گردد. 

9 راهنمایی    

راهنمایی
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7 الف	جلسه	گفتگوی	آگاهی	رسانی

اگر عالقمند هستید که خانواده پذیرنده شوید، 
ید تلفنی ویا به صورت کتبی خودتان  می توان
رپذیرش واسکان ( OWG ) معرفی  را به دفت

رقراری با شما می گذارد. طی  نمایید. مسوول دفت
این قرارمالقات، شما درباره نیدوس، کودکان 
ونوجوانان تحت قیمومت او ومفهوم خانواده 

ید.  پذیرنده اطالعات ومعلوماتی دریافت می کن
ته، شما هم می توانید هرسوالی که داشته باشید  ب ال

ید. مطرح کن

بتی داشته باشند،  هرگاه هردوطرف احساس ونظرمث
قراربعدی برای ترتیب مراتب تایید صالحیت 

گذاشته می شود.  

 7 ب				تایید	صالحیت	

طی یک یا چند جلسه گفتگو، کارمند “پذیرش 
رده ای درمورد  واسکان درخانواده” به طورگست
اموری مثل تربیت وپرورش، وضعیت خانواده 

شما، سوابق ، انگیزه ها ونقطه نظرات شما نسبت 
به فرهنگهای دیگر، با شما صحبت خواهد 

داشت. لکن، همچنین موضوعاتی مثل برگشت 
به کشورموطن، وضعیت تندرستی ومعالجات 

احتمالی وبسیاری موضوعات ومسایل دیگر، می 
توانند ضمن صحبت مطرح شوند. همینطور، راجع 

به ارجحیتهای احتمالی شما ازلحاظ نوع معینی 
ازپذیرش نیزصحبت می شود.

همه این مراتب درگزارشی درج می شود. این 
گزارش درواقع وضعیت خانوادکی ونظرات شما را 

به طورکامل منعکس می سازد .

7 ج				گواهی	عدم	مخالفت	

غیرازاین، صدور”گواهی عدم مخالفت” توسط 
شورای حمایت کودکان یکی ازشرایط داراشدن 
صالحیت برای پذیرفتن طفلی درخانه تان می 

باشد. برای این منظور، شورای حمایت کودکان 
ازجمله،  ازبخش اسناد وسوابق قضایی  دادگستری 

جویای اطالعات می شود . شما با امضای اجازه 
ید.    نامه ای موافقت خودرابا اینکاراعالم می کن

همینکه روند تایید با نتیجه منثبت خاتمه 
و”گواهی عدم مخالفت” توسط شورای حمایت 

کودکان صادرشد، شما رسما درلیست خانواده های 
آماده قرارمیگیرید.

		 7 رویه	قانونی	برای	والدین	
پذیرنده 	 	

رویه قانونی برای والدین پذیرنده
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 4 َاشکال	پذیرش
نیدوس، دروهله اول 

به جستجوی خانواده 
های پذیرنده می پردازد 
: خانواده های پذیرنده 

برای مدت کوتاه وخانواده 
های پذیرنده برای مدتی 

طوالنی. غیرازاین، نیدوس 
به جستجوی “اتاقهای 
سکونت همرابا توجه 
ومراقبت” می پردازد 

همینطور، ازخانواده های 
“میزبان” نیزاستقبال می 

شود.

َاشکال پذیرش

4	الف	اولین	خانواده	های	پذیرنده	

کودکانی که به سن ١٥ سالگی نرسیده اند، به هنگام 
ورود به هلند ،معموال بالفاصله

دریک خانواده پذیرنده (اولین خانواده پذیرنده) 
جای داده می شوند. ازاینجا پرونده

پناهندگی آنها شروع می شود. همینطور، معاینه 
وتحقیق پزشکی صورت می گیرد

و درعین حال، بررسی می شود که درکجا طفل را می 
توان به مدت طوالنی اسکان داد.

 خانواده ای که خودرا به عنوان اولین خانواده پذیرنده
 معرفی می کند، باید توجه داشته باشد که:

 -کودک هنوز زبان هلندی نمی داند،
- راجع به خلق وخوی و رفتارکودک معلومات     

    زیادی دردست نیست،
 - تحقیق ومعاینه پزشکی هنوزانجام نگرفته است، 

 - ترتیب خیلی اموردررابطه با کودک هنوز باید داده شود .

4 ب		پذیرش	کوتاه	مدت		

پذیرش کوتاه مدت دررابطه با همه موارد اضطراری 
که ممکن است پیش آید، ترتیب داده می شود، مثال 
 حالت بحرانی براثرمشکالت عملی مسکن ویا مسایل
 اجتماعی. طول مدت این پذیرش معموال شش هفته

است.

4 ج				خانواده	های	پذیرنده	به	مدت	طوالنی	

این خانواده ها آماده اند تا کودکی را درمنزل 
خودجای دهند تا زمانی که:

 - کودک باید به کشورخودش برگردد ویا خود
 بخواهد برگردد،

 - به آغوش خانواده خودش برگردد ،
- به قدرکافی بزرگ شده باشد تا بتواند خودش روی 

پای خودش بایستد.

 4 د				“اتاقهای	مسکونی	همراه	با	توجه	ومراقبت”	

برای آما هایی که دیگرخودشان می توانند امورشان 
را اداره کنند، نیدوس درجستجوی افرادی است که 

حاضرند اتاقی برای نوجوان اجاره کنند و در صورت 
لزوم توجه ومراقبتی ازاوبنمایند ، که این توجه 

ومراقبت می تواند مثال، شنیدن حرفهای نوجوان ، 
کمک به اودر پختن غذا ویا پرکردن پرسشنامه وغیره 

باشد.

درحالت “اتاقهای مسکونی همراه با توجه”، نوجوان 
معموال خودش امورمالی اش رااداره می کند وازاین 

 محل “هزینه خانه “ رابه ولی پذیرنده می پردازد.
 این وضعیت می تواند ازلحاظ میزان سوبسید اجاره

 ویا پرداختهای بیکاری تاثیرداشته باشد.      

4 ه				خانواده	های	میزبان	

 خردساالنی که دریک محل سکونت جای داده شده
اند، ممکن است بعضی وقتها بخواهند مدتی درمحل 

ومحیط دیگری به سرببرند که توجه بیشتری به 
آنها بشود وبا اشخاص وافراد دیگری بتوانند رابطه 

برقرارسازند.

 خانواده های “میزبان” می توانند این شرایط را فراهم
آورند. دراین موارد، پذیرش معموال درروزهای 

آخرهفته ویا درتعطیالت صورت می گیرد. 

خردساالن تا سن ١٨ سالگی تحت قیمومت 
نیدوس باقی می مانند. به این دلیل، قیم به 

طورمرتب به خانواده ونوجوان سرمی زند تا ببیند 
که همه امورمربوط به وی بروفق مراد پیش می رود. 

باشد، قیم، همراه با همه  اگرروند امورمطلوب ن
طرفهای درگیربررسی می کند که چه کاری دراین 

نه می توان کرد. قیم خودش مددکارنیست  زمی

.وظیفه قیم تشخیص وتعیین مسایل ومشکالت، 
یافتن راه حلها وهمآنگی امورمی باشد ومسولیت 

کودک برعهده اوست.

 5  الف	نقش	قیم     

  6  امورمالی
ال پذیرفتن کودک، والدین پذیرنده ماهانه  درقب

مبلغی بابت هزینه های نگهداری کودک/نوجوان 
لغ بستگی به  دریافت می کنند. میزان این مب

یز  سن کودک دارد. غیرازآن، بعضی ازهزینه ها ن
پرداخت می شود، مثل هزینه مدرسه. این موارد 
دریک جزوه راهنمای مالی، که به شما تحویل 

خواهد شد، تشریح شده است.

پرداخت هزینه های پرورش ونگهداری ، درواقع 
برای جبران هزینه های نگهداری است و درآمد 

محسوب نمی شود . بنابراین، پذیرش یک کودک/ 
نوجوان درخانه تان هیچگونه تاثیری ازلحاظ 

میزان یارانه )سوبسید( اجاره ویا پرداختهای زمان 
بیکاری تان ندارد.

ه قرارومدارها دررابطه باراهنمایی، همکاری  ی کل
 وصرف بودجه تربیت ونگهدا

درقراردادی ذکرومشخص می شود. دروضعیت 
“اتاقهای مسکونی همراه با توجه”، نوجوان معموال 

خودش امورمالی اش رااداره می کند وازاین محل 
“هزینه خانه  رابه ولی پذیرنده می پردازد.

این وضعیت می تواند ازلحاظ میزان سوبسید 
اجاره ویا پرداختهای بیکاری تاثیرداشته باشد. 

برای خانواده های میزبان یرداختی ازبابت میزبانی  
نجام نمی شود .

همینطور، برای کودک/نوجوانی که درمنزل خود 
می پذیرید، فوق العاده هزینه طفال به شما تعلق 

نمی گیرد.

 الف نقش قیم
امورمالی
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3 پذیرش	وسکونت	درخانواده

3 الف	وضعیت	درگذشته

پیش ازآنکه نیدوس به جستجوی خانواده های پذیرنده 
برآید، از خانواده ها/ پدرومادرهای رضاعی* درفهرست 

خانواده های سازمان مراقبت وحمایت ازنوجوانان 
استفاده می کرد. سپس، معلوم شد که این خانواده ها 

برای پناهجویان خردسال بی سرپرست )آماها( مناسب 
نیستند، زیرا آماها به سرپرستی ومراقبتی غیرازمراقبت 

نوجوانان تحت سرپرستی سازمان یادشده، احتیاج دارند.

ربیت ونگهداری یک طفل بی سرپرست را به  * پدرومادرهایی که ت
طوردایم به عهده می گیرند  )توضیج مترجم( .

ارویژه ای   این گروه ازکودکان ونوجوانان، گروه بسی
راتشکیل می دهند. از یکطرف، آنها تجارب تلخ 

زیادی ازسرگذرانده اند، اما ازطرف دیگر، معموال ازیک 
زندگی “عادی” خانوادگی برخورداربوده اند که پایگاه 
رشدخوبی برای آنها به شمارمی رفته است. لکن، این 
پایگاه خوب رشد به واسطه جنگ ویا اوضاع واحوال 

پرخطردیگری مختل وزایل شده است.

ما، اصوال آماها را به چشم کودکان ونوجوانان “عادی 
یم که دراوضاع واحوال  ومعمولی” نگاه می کن

“غیرعادی” گرفتارآمده اند. این وضعیت مستلزم نحوه 
خاصی ازپذیرش است که حاالت وموارد زیردرکانون 

توجه آن قراردارد:

 - دوری ازخانواده یاازدست دادن آن 
 - تجربه های ناخوش آیند وگاه بسیاردردآور

 - دوری ازکشورموطن
 - آینده نامعلوم درهلند

- فرهنگ جدید با آداب ورسوم وقوانین جدید وزبانی دیگر

معموال ازلحاظ تربیت وپرورش، مشکل ومساله بزرگی 
پیش نمی آید .

3 ب	وضعیت	موجود

بسیاری ازخردساالنی که تحت قیمومت نیدوس هستند 
درخانواده ای زندگی می کنند . نیدوس به خانواده های 

راین خانواده  پذیرنده درسراسر کشور دسترسی دارد. بیشت
ها خود پناهنده یا مهاجر بوده اند ، اما درفهرست 

خانواده های پذیرنده خانواده های هلندی هم وجوددارند .

3 ج	شرایط	والدین	پذیرنده

نیدوس درجستجوی خانواده ها ویا خانوارهای یکنفره 
است که آماده باشند برای مدتی کوتاه یا مدتی طوالنی 
ترکودک یانوجوانی را درخانه شان جای بپذیرند. آنها 

باید حداقل مواردومراتب زیررا برای نوجوان/کودک 
فراهم نمایند،

 - ایمنی واحساس امنیت ، 
 - مراقبت وپروش کافی ، 

 - تماس وارتباط با خانواده وفرهنگ طفل ،
 - تشویق وترغیب رشد وپیشرفت مستقل. 

غیرازاین،

- آنها باید بتوانند با آینده نامعلوم کودک ازلحاظ اجازه 
 اقامت، جذب درجامعه ویا برگشت همسازی نشان دهند ،

- باید تمام اعضای خانواده موافق با پذیرش طفل 
 درخانواده باشند ،

- وضعیت زندگی درآن خانواده باید از ثبات وارامش 
 برخوردارباشد ،

 - همکاری با نیدوس جزوضروریات است ،
نه ازلحاظ مسایل  اید سوء پیشی ب - یک ولی پذیرنده ن

 اخالقی یا خشونت داشته باشد،
- والدین پذیرنده باید ازلحاظ جسمی وروحی ازسالمتی 

کافی برخوردارباشند تا 

بتوانند کودکی را درمنزلشان بپذیرند.

درمورد بزرگی یا کوچکی خانه، میزان درآمد ویا تعداد 
اعضای خانواده شرایط یا حدنصابی گذاشته نمی شود. 
نان حاصل کند که خانواده جای  لکن، نیدوس باید اطمی

امن ومناسبی برای کودک می باشد .

پذیرش وسکونت درخانواده
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 تقریبا همه آما ها درهلند تحت قیمومت
نیدوس قراردارند. سن آماها ازصفرتا١٨

 می تواند متفاوت باشد ، اما اکثریت
 با گروهی است که ١٤ سال ویا

 باالترهستند. اینها ازهمه کشورها وقاره
 های دنیا به هلند وارد می شوند. معموال،

 آماها به این علت ازمملکت خودشان
فرار می کنند که به دلیل جنگ

 هرج ومرج ، ناآرامی ویا اوضاع واحوال
نامطلوب دیگرزندگی شان را

 درخطرمی بینند. بعضی ازآنها توسط
 والدین یا فامیلشان به یک کشورامن
 فرستاده می شوند. پاره ای دیگر، با

 کشتی، هواپیما ویا کامیون به هلند می
 آیند. تعداد کمی ازاین خردساالن همراه

 برادریا خواهرویا خویشاوند دیگری به
 هلند واردمی شوند ، اما بیشترشان به

 کمک یکنفرراهنما/ بلد ویا تنها ، به این
.کشورمی آیند

2  الف	پذیرش	پناهجویان	خردسال	بی	سرپرست	
 درهلند

خردساالن به هنگام ورود به هلند خودرا به یک مرکزثبت 
نام پناهجویان ) AC ( ، معرفی می کنند. دراینجا، 

آنها ثبت نام می شوند وجریان پناهندگی آغاز می گردد. 
ازاینجا ، سعی می شود که دراسرع وقت در یک مکان 

پذیرش )که معموال موقتی است( جای داده شوند. برای 
کودکان زیر ١٥ سال، این مکان ترجیحا یک خانواده 
باشد، درآنصورت  پذیرنده است، اما اگراین امرممکن ن

در یک مکان مسکونی گروهی برای کودکان ونوجوانان 
اسکان داده می شوند.

راز سال ١٥ ،به یک کمپ پناهندگی می  کودکان باالت
روند. کودکانی که با فامیل یا فامیلهای بزرگسال خود 

به هلند واردمی شوند، همراه همان فامیل به یک کمپ 
پناهندگی فرستاده می شوند.

درمورد کودکانی که درهلند فامیل دارند، کوشش می 
ربه آغوش خانواده شان بازگردند.  شود که هرچه زودت

باشد، آنگاه  هرگاه پیوستن مجدد به خانواده امکان پذیرن
کوشش می شود یک مکان سکونت مناسب دیگربرای 

طفل پیدا شود. درطول مدت سکونت دراولین محل 
پذیرش، جریان پناهندگی ادامه پیدا می کند وطفل تحت 
معاینه پزشکی قرارمی گیرد. همینطور، برای طفل تعیین 

یک قیم تقاضا می شود و ترتیب اموری مثل مدرسه ، 
تسهیالت درمانی و بیمه داده می شود.

ترین محل سکونت  سپس، بررسی می شود که مناسب
بعدی طفل کجا می تواند باشد. دراین موارد، اسکان 
درخانواده خودطفل همیشه دارای ارجحیت است، اما 

باشد، اسکان درخانواده ای ازفرهنگ  اگر اینکارممکن ن
خود طفل ویا فرهنگ مرتبط تقدم می یابد.

2	ب	پرونده	پناهندگی	

کودکان/نوجوانان به هنگام ورود به هلند، درخواست 
پناهندگی می کنند. آنها دراین کار ازکمک وکیلی 

انا  ه ها و احی برخوردارمی شوند. براساس مصاحب
اطالعات تکمیلی، اداره مهاجرت وتابعیت )ای. ان. د.( 
به رسیدگی به پرونده می پردازد تا معلوم کند که کودک 

یا نوجوان حق اقامت درهلند را دارد یا نه.

تا هنگامی که معلوم شود یکنفرخردسال اجازه اقامت 
اتی  ب داردیانه، ممکن است یک مدت طوالنی توام با بی ث

درپیش باشد .

همینطور، مواردی پیش می آید که اجازه اقامت 
صادرشده، لغو می گردد. مثال این

حالت، موردی است که به دلیل وضعیت ناامن 
درکشورموطن ویا عدم پذیرش درجای دیگر، اجازه 

اقامت صادرمی شود. هرگاه وضعیت درآنکشورتغییریابد 
ومثال کشوردوباره امن شود، ویا درجای دیگری کودک 

پذیرفته شود، اجاره اقامت می تواند لغو گردد.

ا نقش مهمی  ب اتی ناشی ازجریان پناهندگی غال ب بی ث
درزندگی این کودکان ونوجوانان بازی می کند. رد 

درخواست اجازه اقامت می تواند موجب نگرانی 
واضطراب شدید گردد. همینطور، رفتن به مرخصی 

درخارج ازهلند جزوامکاناتی نیست که این کودکان 
ونوجوانان بتوانند ازآن استفاده کنند.    

پناهجویان	خردسال	بی	سرپرست	    
)”آما”ها(	

پناهجویان خردسال بی سرپرست )”آما”ها(

2
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1  بنیاد	نیدوس	
اد نیدوس ی بن

نیدوس یک سازمان سراسری سرپرستی وقیمومت 
)خانوادگی( برای پناهندگان خردسال بی سرپرست است 
) بطوراختصار: “ آما  ( می باشد. قیمها )یا حمایتگران 
کودکان ونوجوانان( نیدوس امورووظایف قیمی را انجام 

می دهند .

دفترمرکزی نیدوس درشهراوترخت قراردارد . قیمها خود 
ازدفاترمنطقه ای که درسراسرکشوروجوددارند، کارها 

ووظایفشان را به انجام می رسانند .

ا ١٥  هردفترمنطقه ای دارای یک مدیر منطقه ای وتقریب
حمایتگرکودک است .

یکنفرحمایتگر بطور متوسط، راهنمایی وهدایت 
حدود ٢١ تا ٢٤ طفل ونوجوان را به عهده دارد. آماها در 

سراسرهلند سکونت دارند و نیدوس قیمومت آنها را به 
عهده دارد .

نیدوس خود مراقبت روزمره خردساالن را به عهده ندارد . 
ازجمله اماکن/

ارتند  موسساتی که این خردساالن درآن سکونت دارند عب
از: مراکزپذیرش پناهجویان )تحت اداره سازمان مرکزی 

پذیرش واسکان پناهجویان کو آ ( ، –

مراکزسکونت گروهی کا. و. خ. )یعنی محلهای سکونتی 
که نوجوانان برای  زندگی مستقل راهنمایی وهدایت 

می شوند ( و باالخره خانواده ها. بخش پذیرش واسکان 
کودکان درخانواده ها )او. و. خ.( مسوول یافتن ، تایید 

صالجیت و انطباق وگزینش خانواده های پذیرنده برای 
خردساالن است . 

1 الف	قیمومت
ساالنه تعدادزیادی کودک بدون سرپرست به هلند وارد 

می شوند وتقاضای

پناهندگی می کنند . آنها کشورموطن خودرا به دلیل 
شرایط نامطلوب ترک می

کنند . این دسته ازپناهجویان، پناهجوی خردسال بی 
سرپرست )به هلندی، به اختصار: آما( نامیده می شوند .

به دستور دولت هلند ، نیدوس قیمومت این خردساالن را 
به عهده گرفته وبه حمایت

ازآنها می پردازد .نیدوس نماینده قانونی این خردساالن 
بوده وبه این عنوان ازحقوق

خردساالن حمایت می کند . قیمهای نیدوس خردساالن 
را تا رسیدن به سن ١٨

سالگی ویا تا لحظه ای که خردسال به کشور خودش 
برگردد راهنمایی وهدایت می

نمایند .

نه همه اموری که معموال  نیدوس آماها را درزمی
درمسوولیت والدین ویا خانواده

است کمک می کند . دراین میان ، آموزش زبان هلندی، 
مدرسه وارتباطات

اجتماعی بسیارمهم هستند . لکن ، مهمترین مساله ، 
ته یک محل امن وقابل اعتماد ب ال

برای زندگی است .

غیرازاین، نیدوس ازمنافع کودکان ونوجوانان دفاع نموده 
وهرجا وهرموقع که

اوضاع واحوال ایجاب کند، به نفع آنها واردعمل می 
شود. راهنمایی وهدایت نیدوس

بال می کند که کودک یا نوجوان به  این هدف رادن
نحومطلوبی بتواند رشد کند

وهنگام رسیدن به سن قانونی، خود بتواند مستقال زندگی 
اش را اداره نماید .

قیم، همینطور نسبت به طی صحیح جریان پناهندگی 
خردسال مسولیت مراقبت

دارد.

1   بنیاد	نیدوس

بنیاد نیدوس
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