 :OCOالغرض ﻣن مﻛﺗب أمﯾن الشكاوى المﺗﻊلقة باألطفال
مكتب أمين الشﻛﺎوى المتﻋلقة باألطﻓﺎل هو وكالة ﻣستﻗلة أنشئت للدعوة إلى التغﯾﻲر الفﻋﺎل في السﯾﺎسة واإﻟﺞراءات
 MDHHS،والتﺷريعات؛ لتثقيف جمهور الﻋﺎمة ومراجعة إجراءات إدارة الصحة واﻟﺦدﻣﺎت اإلنﺳﺎنية في والية ميشيﻏﺎن
.ووﻛﺎالت وضع اﻟطفل ﻟلتبﻧﻲ و/أو مؤﺳﺳﺎت وضع اﻟطفل ﻟلتبﻧﻲ
ي ع ين أمين الشﻛﺎوى المتﻋلقة باألطﻓﺎل من قبل ﺣﺎﻛم اﻟوالية .وبمشورة وموافقة ﻣﺞلس اﻟشيوخ في ميشيﻏﺎن
 :OCOﻣﮫمة مﻛﺗب أمﯾن الشكاوى المﺗﻊلقة باألطفال
تتمثل مهمة مكتب أمين الشكاوى المتﻋلقة باألطﻓﺎل في المﺳﺎعدة ﻋلى ضﻣﺎن ﺳﺎلمة ورفاهية أطﻓﺎل ميشيﻏﺎن الذين ﯾﺢتاﺟون
.إلى رعاية حاضنة وتبﻧﻲ وخدمات حﻣﺎية ﻷلطﻓﺎل وتعزيز ثقة جمهور الﻋﺎمة في ﻧظﺎم رعاية اﻟطفل
 :OCOرؤية مﻛﺗب أمﯾن الشكاوى المﺗﻊلقة باألطفال
تتمثل رؤية مكتب أمين الشكاوى المتﻋلقة باألطﻓﺎل ﻓﻲ الدﻓﺎع عن األطﻓﺎل عن طريق تﺣويل المكتب لتحقيق النفوذ داخل نظﺎم
رعاية اﻟطفل في والية ميشيﻏﺎن
 :OCOالمبادئ الرﺋﯾﺳﻲة لمﻛﺗب أﻣﯾن الشكاوى المﺗﻊلقة باألطفال
يعمل مكتب أمين الشﻛﺎوى المتﻋلقة باألطﻓﺎل وفق◌ً ا ألربعة مبادئ رﺋﻲسية كما هو مذكور في معايير أمين الشﻛﺎوى اﻟﺢكومية في
:جمعية أمين شﻛﺎوى اﻟواليات المﺗﺣدة .هذه المﺑﺎدئ ھﻲ كالتالي
بعيدا◌ً عن اﻟسيطرة أو اﻟﺗﺄثير الﺧﺎرﺟﻲ .يم  OCOأ .ااﻟﺳتقاللية :ﯾﺞب أن يكون مكتب أمين الشﻛﺎوى المتﻋلقة باأﻟطفال
كن هذا المعيار أمين الشﻛﺎوى من العمل ككﯾﺎن مﺣﺎيد وﻧﺎقد يقوم باإلباﻟﻎ عن النﺗﺎئج ويﻗدم توصيات ﺗستﻧد فقط◌ّ
.إلى مراجعة اﻟﺣﻘﺎئق واﻟﻘﺎنون ،في ضوء العقل واإلنصاف
بتلقي ومراجعة كل شكوى ﺑطريقة موﺿوعية  OCOب .الحيادية :يقوم مكتب أمين الشكاوى المتﻋلقة باألطﻓﺎل
وعادلة ،بدون ﺗﺢيز ،ويﻋﺎمل جميع األطراف دون محاباة أو ت حا مل .يرسخ هذا المعﯾﺎر الثقة في أن اﻟشﻛﺎوى التي يقوم
هذا المكتب بمراجعتها والتحقيق فيھﺎ ستحصل ﻋلى مراجعة عادلة ويشﺟﻊ جمﯾﻊ اأﻟطراف على قبول نﺗﺎئج
.وتوﺻﯾﺎت أمين اﻟشكاوى
ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋلى خﺻوصية المشتكين وال يﺟوز إﺟﺑﺎرهم على  OCOج .الﺳرﯾﺔ :يقوم مكتب أمين الشﻛﺎوي المتﻋلقة باألطﻓﺎل
اإﻟدالء باﻟشھﺎدة أو اإلفصاح عن اﻟﺳﺟﺎلت .كما يﺣﺎﻓظ المكتب ﻋلى خﺻوصية اأﻟفراد الذين ﯾﺗم الﺣﺻول ﻋلى
المﻋﻠومات مﻧﮭم إال عﻧد إﻗﺗﺿﺎء الﺿرورة أﻟداء واجبات المكتب .إن حﻣﺎية الخصوصية هذه تﺷﺟﻊ األفراد ﻋلى
.التﻗدم لإﻟدالء بالمﻋﻠوﻣﺎت وإﺑدا ِ◌ءقلقهم دون الخوف من اإلنتﻗﺎم المحتمل من قبل اآﻟﺧرين

د .عملية مراجعة موثوق بها :تعزز عﻣلية المراجعة الموثوق بھﺎ اإلحترام والثقة في إﺷراف مكتب أمين الشﻛﺎوى
ﻋلى نظام رعاية األطﻓﺎل في والية ميشيﻏﺎن .إن المكتب مؤهل لﺗﺣليل القضاﯾﺎ والﻣﺳﺎئل  OCOالمتﻋلقة باألطﻓﺎل
اﻟﻘﺎنونية واإﻟدارية واﻟسياسية .كذلك يتمﺗﻊ المكتب باﻟﺦﺑرة اﻟﺞﻣﺎعية واﻟﺦبرة في قانون رعاية اﻟطفل ،العمل اإلجتﻣﺎعي،
الوﺳﺎطة ،المﻣﺎرسة اﻟﺳريرية؛ وفي إجراء التحقيقات .لقد تم منح المكتب اﻟﺳﻠطة والمﺳؤولية اﻻﻟزمة ﻟلتحقيق في اﻟشﻛﺎوى
وما ﯾليه .ولكي يقوم المكتب  MCLوإجراء عملية مراجعة موثوقة بموجب قانون والية ميشيﻏﺎن المرﻗم 722.921
ﺑﺈﺟراء عملية مراجعة موثوقة ،ي سمح له باإلتصال المباﺷر باألﻓراد واإﻟطاﻟﻊ ﻋلى األدلة
.والﺳﺟﺎﻟت التي يرى أمين الشﻛﺎوى أنها ذات ﺻلة وﺿرورية في ﺗﺢقيق المكتب
:اﻟﺷكاوى المقدمة ﻣن أفراد ﻣن جمھور العامة
ﺑﺳﻠطة التحقيق في اﻟشكاوى المﻗدمة من جمهور الﻋﺎمة ضد خدمات حﻣﺎية  OCOيتمﺗﻊ مكتب أمين الشﻛﺎوى المتعلقة باألطﻓﺎل
اﻟطفل ،وبرامج ووﻛﺎاﻟت الرعاية والحضانة ،وخدﻣﺎت الﺗبني ،وبرامج ﻗﺿﺎء األحداث .يمكنك ﺗﻘدﯾم شكوى عبر اإلنترنت من
 https://dtmb.state.mi.us/OCOForm/ﺧﺎلل النقر على هذا اﻟرابط ؛
يتم اﻟﺗﺷدد في الﺣﻔﺎظ على ﺳرية هوية صاﺣب اﻟشكوى .ﻟﺢﻣﺎية السﺟﺎﻟت الﺳرية ،فإن المكتب ال ﯾﺦضع لﻗﺎنون ﺣرية
.المﻋﻠومات وال تخضع اﻟﺳﺟﺎلت أﻟواﻣر مذكرة إستدﻋﺎء من المحكمة
:حااﻟت وفاة الطفل
التحقيق في جميع حاالت وفيات األطفال التي ي ز  OCOي ل ِ◌زم قانون ميشيﻏﺎن مكتب أمين الشﻛﺎوى المتﻋلقة باألطﻓﺎل مع أنها
أو  Services( Protective )Childﺣدثت ﺑسبب إﺳﺎءة معاﻣلة اﻟطفل وإهماله عﻧدما كانت خدمات حﻣﺎية األطﻓﺎل
المرتبطين بإدارة الﺻﺢة والخدﻣﺎت اإلنﺳﺎنية في والية ميشيﻏﺎن لديهم ملف مع  Care( )Fosterﺧدﻣﺎت اﻟرعاية والحضانة
 .MCLتلك العاﺋلة .يمكن العثور ﻋلى تﻓﺎصيل هذا المطﻠب في قانون ميشيﻏﺎن المرﻗم 722.926
:جاهدا لتحقيق ﺛﺎلثة أهداف رئيسية  OCOيﺳﻌﻰ مكتب أمين الشﻛﺎوى المتعلقة باألطﻓﺎل
• إجراء ﺗﺢقيﻗﺎت مستﻗلة ونزيهة
تﻗديم توﺻﯾﺎت فعالة للدعوة إلى التغيير في النظﺎم اأﻟﺳﺎﺳﻲ أو اﻟسياسة أو اﻟﻘواعد اإﻟدارية بهدف إحداث تأثير
إﯾﺟﺎبي ﻋلى ﻧظﺎم رعاية اﻟطفل •
تعزيز اﻟﺷﻔﺎفية في ﻧظﺎم رعاية الطفل

•

 :OCOسلطة مﻛﺗب أﻣﯾن الشكاوى المﺗﻊلقة باألطفال
ﺑﺳﻠطة التحقيق في اإﻟﺞراءات اإﻟدارية لخدﻣﺎت حﻣﺎية اﻟطفل ،وبرامج  OCOيتمﺗﻊ مكتب أمين الشﻛﺎوي المتعلقة باألطﻓﺎل
.ووﻛﺎالت رعاية األطﻓﺎل ،وخدمات التبﻧﻲ ،وبرامج ﻗﺿﺎء اأﻟﺢداث .تنتھﻲ ﺳﻠطة المكتب ﺑﻣﺟرد ﺻدور قرار من المحكمة
ﺑﻌد إﺟراء التحقيق ،يمكن أن يقوم مكتب أمين الشﻛﺎوى المتﻋلقة باألطﻓﺎل ،بﺗﻘديم إستنتاج وتوصية إلى الوكالة التي تم التحقيق ﻣﻊها .
اﻟﮭدف من أمين الشﻛﺎوى هو اﻟﺗﺄثير ﺑشكل رﺳﻣﻲ أو غير رسمي على السﯾﺎﺳﺎت وتغيير القواعد واأﻟﺣﻛﺎم من أجل
.ﺗﺣسين وضع جمﯾﻊ األطﻓﺎل المﺷﺎركين في ﻧظﺎم رعاية اﻟطفل
.ووفق◌ً ا لما يقتضيه القانون ،يقوم أمين الشكاوى بتوفير اﻟﻔرصة الى أي وكالة يتم التحقيق معها لإلسﺗﺟﺎبة ﻟلنﺗﺎئج والتوﺻﯾﺎت
.يمكن لﻟوكالة المستجيبة أن تواﻓﻖ أو ال تواﻓﻖ ﻋلى النﺗﺎئج والتوصيات

:ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗواﺻل
مكتب أمين الشﻛﺎوى المتﻋلقة باألطﻓﺎل
صندوق ﺑريد 30026
Lansing MI 48909
ھﺎتف517-241-0400 :
اﻟرﻗم اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ1-800-642-43261 :
اﻟﻣوﻗﻊ اإﻟﻠﻛﺗروﻧﻲwww.michigan.gov/oco :
:اإﻟﮭﺗﻣﺎم اﻟﻔوري ﺑﺻﺣﺔ اﻟطﻔل وﺳﺎﻟﻣﺗﮫ
:ﻣﻌﻠوﻣﺎت اإلتﺻﺎل إﺳﺗﺎﻟم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت المركزي
يمكن أﻟﻲ شﺧص ،بما في ذلك أي طفل ،والذي ﯾشﺗبه في سوء معاملة أو إهمال طفل ،تقدﯾم تقرير عن طريق اإلتصال
بالرقم .855-444-3911

