
 معلومات حول موضوع تطبيق تعهد األبوين
 

 ما هو تعهد األبوين

إذا كان طفلك أو ابنك لديه مشاكل تشكل خطراعلى نموه وتطوره، تستطيع البلدية منح ولي األمر مهمة تعهد األبوين. تعهد األبوين هو 

 عبارة عن مجموعة من الواجبات التي تفرضها البلدية على األهل ملساعدة الطفل.

 مساندة أبنائهم.مسؤولية وهي لتحمل هذه املسؤولية، تعطى مهمة تعهد األبوين فقط إلى األهالي الذين تقيمهم البلدية على أنهم أكفاء 
 

 على سبيل املثال قد تطلب البلدية من األهل:

 

 .التأكد من مواظبة الطفل على الذهاب إلى املدرسة 

 ة لآلباء والتي تخص الطفل.املشاركة في اإلجتماعات التي ترتبها املدرس 

 .توصيل الطفل إلى مراكز النشاطات الترفيهية 

 .الحرص على أن يعود االبن أو البنت الى البيت في األوقات املتفق عليها 

  .تلقي النصائح واإلرشادات التى تخص موضوع تربية األطفال 

  .املشاركة في االجتماعات التي ترتبها البلدية لحل مشاكل األبناء 
 

 ما هو الهدف من تعهد األبوين

 الهدف من تعهد األبوين والواجبات التي تسند إليهم من خالل هذا الوعد هو مساعدة ومساندة االهل لتربية أبنائهم. 

 ىعليعطى تعهد األبوين إلى األهالي القادرين على تحمل مسؤولية تربية أوالدهم، ولكنهم في نفس الوقت بحاجة إلى املساعدة والنصائح 

البلدية تستدعي لهذا فإن  الطريق. إن البلدية مستعدة ملساعدة األهل في حالة إذا كان االهل بحاجة للمساعدة حسب تقييم البلدية.

 األهل إلى اجتماع بخصوص موضوع تعهد األبوين.
 

 االجتماع بخصوص تعهد األبوين جري كيف ي

 صوص موضوع تعهد األبوين قبل تطبيقه معهم.من املعتاد أن تستدعي البلدية األهل لالجتماع بهم بخ

االجتماع سيكون عبارة عن اجتماع تعاوني بحضور املشرفة االجتماعية واألهل ومترجم إذا تطلب األمر. الهدف من هذا االجتماع هو 

شبيبة للحصول على الوصول متعاونين إلى الحلول السليمة لكيفية مساعدة األهل أبنائهم، وتوفير الظروف املناسبة لألطفال وال

 الدراسات العلمية وبالتالي العمل املناسب.

وعلى خلفية هذا االجتماع لتعهد األبوين سترسم البلدية خطة عمل مع األهل توضح فيها املهام والواجبات التي يجب على األهل 

قبلية لتنفيذ اإلتفاقات التي أبرمت داخل أخذها على عاتقهم ملساعدة أبنائهم. وفي االجتماع يتم أيضا مناقشة كيفية املتابعة املست

 اإلجتماع.

 إن قانون تعهد األبوين يحتم على البلدية إيقاف املساعدة املالية األسرية التي تستلمها العائلة، باإلضافة الى تقييد مبلغ دعم السكن

 ع لهذا.في حالة عدم قدرة االهل على تطبيق املهام والواجبات املتفق عليها بدون تقديم سبب مقن
 

 فيلم عن مسؤولية االهل

يمكنكم على موقع اإلدارة اإلجتماعية املبين بأدناه أن تشاهدوا فيلما حول موضوع مسؤولية األبوين، وحول التعاون الضروري بين 

 األهل، واملعلمين، والتربويين، واملشرفين االجتماعيين بخصوص نمو وتطور األبناء بالشكل السليم.

Socialstyrelsen.dk/forældrepålæg 


