
هل تعتني بطفل 
شخصا ما آخر؟ 

إذا كنت تعتني بطفل شخصا ما آخر )أصغر من 16 

أو أصغر من 18 عاماً إن كان معاقاً( ملدة 28 يوما أو 

أكرث ولست أحد أقارب الدرجة األوىل فإن هذا هو ما 

نسميه التبني الخاص. 

إذا كنت من املقيمني يف ترافورد – فتعرف عىل ما 

يعنيه هذا بالنسبة لك. 

كام سنقدم دعامً كبرياً يشمل التايل:

املنافع  بشأن طلب  املشورة  	•

الرتبية  ومشورة  دعم  	•

املتعرضة ألزمات  األرس  مل شمل  املساعدة يف  تقديم  	•

اتصل بنا
للتسجيل ألجل ترتيب التبني الخاص وللحصول عىل الدعم املتوافر 

لك اتصل بنا: 

واإلحالة(  للتقييم  املتعددة  الوكاالت  MART )فريق 

العنوان يف مانشسرت: 

 Trafford Town Hall, Talbot Road, Stretford,
Manchester M32 0TH

marat@trafford.gov.uk :الربيد اإللكرتوين

هاتف: 01619125125  



ما هي التبني الخاص؟

التبني الخاص هي أن يعتني بطفل إن كان أصغر من 16 أو أصغر من 

ليس من  أكرث شخص  أو  معاقاً ملدة 28 يوما  كان   18 عاماً إن 
األشخاص التالية:

أم  أو  أب  	•

األوىل )جد – جدة – أخ – أخت – عم –  أقرباء الدرجة  أحد  	•
خال – عمة – خالة – أو زوج أم أو زوجة أب( 

الطفل  تجاه  أبوية  عليه مسؤولية  شخص  	•

هناك عديد من األسباب التي تستدعي التبني الخاص للطفل: 

الطبي  للعالج  أو  للتعليم  البالد  إىل هذه  أبواه  يرسله  طفل  	•

كرثة  بسبب  أو  أبواه  النفصال  عائلة صديق  مع  يعيش  طفل  	•
مشاجراتهام يف املنزل. 

أو صديقة  أرسة صديق  مع  يعيش  مراهق  	•

هذا  البحث عن  أبويه  دراسة  او  عمل  وساعات  تقتيض ظروف  طفل  	•
التبني الخاص، وذلك لصعوبة توفيق طلب الرعاية النهارية أو رعاية يف 

ساعات ما بعد املدرسة. 

ملتحق  أو  العطالت  يف  الدول  بني  تبادل  برنامج  يف  مراهق  أو  طفل  	•
مبدرسة لغات. 

ال يدرك كثري من األشخاص أنهم رعاة للتبني الخاص ألنهم قاموا برتتيبات 

غري رسمية مع أصدقائهم. 

ويقتيض القانون من اآلباء والرعاة تبليغ الجهة املحلية يف حال القيام 

برتتيبات التبني الخاص. 

ما الذي سنقوم به؟

سنعمل جنبا إىل جنب مع األطفال واآلباء واألمهات ومقدمي رعاية 

التبني الخاص لضامن تنفيذ أفضل الرتتيبات املمكنة للطفل، مبا يف ذلك:

الطفل  رغبات  إىل  االستامع  	•

برعايته  يقوم  ومن  الطفل  ملساندة  اجتامعي  اخصايئ  تخصيص  	•

ان  بطلب  للتقدم  الرضورية  االستامرات  تعبئة  الراعي عىل  مساعدة  	•
يكون راعي تبني خاص  

تعليم وصحة  من  الطفل  احتياجات  تلبية  العمل عىل ضامن  	•
وتثقيف ولغات وتعاليم الدين. 

الواجب  الخطوة  نقرر  مناسبة، فسوف  غري  الرتتيبات  يف حال وجدنا  	•
اتخاذها لحامية رفاهية الطفل. 


