
 

 
 
 
 
 

 OCO: ال غرض من مكتب أمین ا ل شكاوى  المتعلق ة باألطفال

 مكتب أمين الشكاوى المتعلقة با ألط فال هو  وكالة مستقلة أن شئت للد عو ة إلى ال تغیير الفعال في السیاسة واإلجراءات 
 ،MDHHS والتشريع ات؛ لتثقيف جمهور العامة ومراجعة إجراءات إد ارة ال ص حة والخ د مات اإلن سانية في والية ميشيغان

 .ووكاالت وضع الطفل للتبني  و/أو  مؤسسات  وضع الطفل للتبني 

 ةيلالوا حاكم لبق نم لفاط لأا ب ةقعلتمال كاوىشال نيمأ ني   ع  ي  .وبمشورة وم وافقة مجلس الشي وخ في ميشيغان

 OCO: مھ مة مكتب أمین ا ل شكاوى ال متعلقة با ألطفال

 تتمثل مهمة مكتب أمين الشكاوى المتعلقة با ألط فال في المساعدة على ض مان سالمة ورفاهية أط فال ميشيغان الذ ين یحت اجون
 .إلى رعا ية حاضنة وتبني  وخدمات حماية أللطفال وتعزيز ثقة جمهور العامة في نظام رعاية الطف ل

 OCO: رؤية مكتب أم ین ال شكا وى  ال متعلق ة باألطفا ل

 تتمثل رؤية مكتب أمين الشكاوى المتعلقة با ألط فال في  الدفاع عن األط فال عن طريق تحويل المكتب لتحقيق النف وذ داخل نظام
 رعاية الطفل في والية ميشيغان

 OCO: ال مبا دئ الر ئیسية لمكتب أمین ال شكا وى  ال متعل قة باألطف ال

 يف ةيموكالح كاوىشال نيمأ ريياعم يف روكذم وه امك ةيسئير دئابم ةعبرأل ا◌ً قفو لفاط لأا ب ةقعلتمال كاوىشال نيمأ بتكم لمعي
 :جمعية أمين شكاوى الوالي ات المتحدة .هذه الم بادئ ھي كالتالي 

لافلطأ اب ةقعلتمال كاوىشال نيمأ بتكم نوكي نأ بیج  :ةيل الق لستاا    .أ OCO  مي .جيرخالا ريثلتأا و أ طرةيالس نع ◌ً دايعب
 ◌ّ طقف ندتتس اتي صوت مقديو جئتان ال نع لغابلإا ب موقي دوناق ديحام نیاكك لمعال نم كاوىشال نيمأ رايعملا ذاه نك 

 .إلى مراجعة الحقائق والقان ون، في  ضوء العقل واإلنصاف
 

بتلقي ومراجعة كل شكوى بطريقة موضوعية  OCO ب.  ال ح يا دية: يقوم مكتب أمين الشكاوى المتعلقة با ألط فال
 موقي يتلا كاوىالش نأ ي ف ةقثال ریاع مال ا ذ ه خرسي .لم   اح  ت وأ ةاباحم نو د رافطلأا  عيمج لمعايو ،زيتح ندوب ،ةلد اوع

 هذ ا المكتب بمراجعتها والتحقيق في ھا ستحصل على مراجعة عاد لة ويشجع جمیع اأ لطراف عل ى قبول نتائج
 .وت وصیات أمين الشكاوى

 
 

بالحفاظ على خصوصية  المشتكين وال ي جوز إجبارهم على  OCO ج.  السریة : يقوم مكتب أمين الشكاوي المتعلقة با ألط فال
 ا إلدالء بالشھادة أو ا إلفصاح عن السجالت. كما يحافظ المكتب على خصوصية  األفراد  الذ ين یتم الحصول على

 المعلوم ات منھم  إال عند إقتضاء ال ضرورة ألداء واجب ات المكتب. إن حماية الخصوصية هذ ه تشجع  األفراد على
 نيلخرآا لبق نم لمتحمال مقات نلإا نم فوخل ا نود مهقلق ء ◌ِ  ابد إو تماعلومالب لءا إلدل مقدت ال.



 د.   عمل ية مراجعة موثوق بها : تعزز عمل ية ال مراجعة الم وثوق بھا اإلحترام والثقة في إشرا ف مكتب أمين الشكاوى
على نظ ام رعاية األط فال في والية مي شيغان. إن المكتب مؤهل ل تحليل القضایا والمسائل  OCO المتعلقة با ألط فال

القان ونية واإلدارية والسياسية. كذ لك يتمتع المكت ب بالخ برة الج ماعية والخبرة في قانون رعاية الطفل ، العمل ا إلجتماعي ، 
الوساطة، ال م مارسة السريرية؛ وفي إجر اء التحقيقات. لقد تم منح المكتب السلطة وال م سؤولية االلزمة للتحقيق في الشكاوى 

921.722 قمرمال نغايشيم ةيلاو نوناق بوجمب ةوقثوم ةعراجم ةيل مع راءجإو CLM  بتكمال وم قي يكلو .ه ي یل  امو
 ةلدلأا ىعل لعالطإ او دافرلأا ب اشربمال لاصتلإا ب  هل حمس  ي ،ةقوثوم ةعجرام ةيلمع بإجراء

 .والسجالت التي يرى أمين الشكاو ى أنها  ذ ات صلة  وضرورية في  تحقيق المكتب
 
 

 :الشكا وى  ال مق دمة من أفر اد من جمھور ال عا مة

بسلطة التحقي ق في الشكاوى الم قدمة من جمهور العامة ضد خدم ات حماية  OCO يتمتع مكتب أمين الشكاوى المتعلقة با ألط فال
الطفل، وبرامج ووكاا لت الرعاية وال حضانة، وخدمات ال تبني، وبرامج قضاء األحدا ث. يمكن ك تقدیم شكوى عبر اإلنترن ت من 

/ormFs/OCOi.um.etat.sbmtd/s:/ptth ؛ طبالرا ا ذ ه ىلع رقنال لخال 

 يتم التشدد في ال حفاظ على سرية هوية ص احب الشكوى. لحماية الس جالت السرية، فإن المكت ب ال یخضع لقان ون حرية
 .المعلوم ات وال تخضع السجالت ألوامر مذك رة إستدعاء من المحكمة

 
 
 
 

 ع م  أنها 

 :حا الت  وفا ة الطف ل

 لفاط لأا ب ةقعلتمال كاوىشال نيمأ بتكم نغايشيم نوناق مز ◌ِ  ل  ي  OCO ز ي يتلا لافطلأا تايفو تلااح عيمج يف قيقحتلا
أو  Services( Protective )Child حدث ت بسبب إساءة معاملة الطفل وإ هماله عندما كان ت خدم ات حماية األط فال
 الم رتبطين بإدارة الصحة والخدمات اإلن سا نية في وا لية ميشيغان لديهم ملف م ع Care( )Foster خدمات  الرعاية وال حضانة

 MCL. تلك العائلة. يمكن العثور على تفاصيل هذ ا المطلب في قانون مي شيغان المرقم 722.926

 :جاهدا لتحقيق ثالثة أهد اف رئيسية OCO يسعى مكتب أمين الشكاوى المتعلقة با ألط فال

 • إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة    •
 تقديم توصیات فعالة للد عو ة إلى ال تغيير في الن ظام األساسي أو السي اسة أو القواعد  ا إلد ارية بهدف إح داث  تأ ثير   

إیجابي على نظام رعاية الطفل •    
 تعزيز الشفافية في نظام رعاية الط فل

 
 

 OCO: سل طة مكتب أمین ال شكاوى  المتعلقة با ألطفال

 بسلطة التحقي ق في اإلجراءات اإلد ارية لخدمات  حماية الطفل، وبرامج OCO يتمتع مكتب أمين الشكاوي المتعلقة با ألط فال
 .ووكاالت رعاية األط فال، وخدم ات التبني، وبرامج قضاء األحداث . تنتھي  سلطة المكتب بمجرد صدور قرار  من ال محكمة

بعد إجراء التحقيق، يمكن أن يقوم مكتب أمين الشكاوى المتعلقة با ألط فال، بتقديم إستنتاج وتوصية إلى ال وكالة التي تم التحقيق معها .
 ا لھد ف من أمين الشكاوى هو التأثير بشكل رسمي أو غير رسمي على ال س یاسات وتغيير القواعد واأ لحكام من أجل

 .تحسين وضع جمیع األط فال المشاركين في نظام رعاية الطفل

 توصیات لاو جئتان لل ةبتجاسلإل اهعم قيقحتل ا متي ةالكو يأ  ىال ةصالفر ريوفتب ىاوكشال نيمأ ومقي ن،وناقلا هيضتقي امل ا◌ً قفوو.
 .يمكن للوكالة المستجيبة أن توافق أو ال توافق على الن تائج والتوصيات

https://dtmb.state.mi.us/OCOForm/


 :معلومات التواصل

 مكتب أمين الشكاوى المتعلقة با ألط فال
 صندوق بريد 30026

Lansing MI 48909 
 

517-241-0400 : فتھا  

 الرقم المجاني: 1-800-642-43261

www.michigan.gov/oco   : الموقع اإللكتروني 

 :اإلھتمام الفوري بصحة الطفل وسالمتھ

 :معلومات اإلتصال إ ستالم  المعلومات  ا ل مركزي

 يمكن ألي شخص ، بما في ذلك أي  طفل، والذي یشتبه في سوء مع امل ة أو إهم ال طف ل، تقدیم تق رير عن طري ق اإلتصال
مرقالب 855-444-3911.  

http://www.michigan.gov/oco
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