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 والتقدیــــــــــر الشكر 
ثومبسونقام   استندت  حنا  وقد  األدوات.   من  المجموعة  ھذه  بإعداد وتطویر  الطفل،  حمایة  في  مستقل  مستشار   ،  

  مكاتب   من  البرنامج  وخبرات  الفنیة  والمدخالت  تطویرھا  تم  التي  األدوات  إلى   الالحقة  والمراجعات  األولى  المسودة
إنقاذ كولومبیا  الطفل في  منظمة    میلستر  وجوھان  جراست  وجولیا  موراي  لورین  من  كل  تولى.  وكمبودیا  كل من 

 . األدوات مجموعة تطویر إدارة إنقاذ الطفل منظمة من جوستافسون وجیسیكا

 : إلى كل من الفنیة المدخالتو البناءة على المالحظات خاص بشكر كما نتوجھ
 ، منظمة إنقاذ الطفل، كامبودیا. FCF /(REACTالقائمین على مشروع رعایة األسرة أوالً ( •
إنقاذ  • المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط وشرق أوروبا، منظمة  الطفل،  الفنیة لحمایة  المستشارة  سمر علي، 

 الطفل. 
العنف ضد األطفال ( • الحد من  الوطني لمشروع  الدعم  الطفل،  EVACسونیل بانرا، مكتب  إنقاذ  )، منظمة 

 الھند. 
 مایة الطفل، منظمة إنقاذ الطفل في فنلندا.  آن كانین، كبیرة مستشاري ح •
 فرانسي الفوري، منظمة إنقاذ الطفل في كولومبیا.   •
 كارولین فیلدوزین، كبیرة مستشاري حمایة الطفل في أوقات الطوارئ، منظمة إنقاذ الطفل، السوید.  •

امتنان عن  نعبر  األسرة    خالل  من  الدعم  تتلقى  التي  لألسر  ناكما  رعایة  (مشروع   ،كامبودیا  في،  FCF  /(REACTأوالً 
  احتیاجات   تلبي  أداة   إنشاء  من  مما مكننا  معنا،  أفعالھم  ردود  ومشاركة   ھذه،  األدوات   لمجموعة   التجریبي  االختبار فيلمشاركتھم  
 .النھائیین المستخدمین

إن اآلراء والتفسیرات  .  المؤسس   عاتق   على  بالكامل   المحتوى  مسؤولیة  تقع.  السوید  حكومة  قبل   من  المواد  ھذه  تطویر   تمویل  تم
 . سیدا  وكالةالواردة ال تعبر بالضرورة عن  
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 قائمــــــــة المختصرات 

CHH  أسرة یعیلھا طفل 
CP حمایة الطفل 

CPMS معاییر الحد األدنى لحمایة الطفل في العمل اإلنساني 
CPWG  مجموعة عمل حمایة الطفل 
CVA   المساعدات النقدیة والقسائم 
PSEA الجنسي وسوء المعاملة الجنسیة االستغالل من الحمایة 
UASC ذویھم عن والمنفصلین المصحوبین غیر األطفال 
USAID الدولیة  للتنمیة األمریكیة الوكالة 
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 المقدمــــــــة 

 المال؟ ما الغرض من مجموعة أدوات أساسیات إدارة 
یتلقى عمالء عندما  األداة  ھذه  استخدام  االستجابة   1یتم  برنامج  من  والقسائم كجزء  النقدیة  المساعدات  الحالة  إدارة 

على  مسبقاً  تدریباً  تلقوا  الذین  الحاالت  الموجھة ألخصائیي  اإلرشادات  األداة  ھذه  تحدد  الطفل.  حمایة  حالة  إلدارة 
 ى تقدیم الدعم لعمالئھم بأساسیات إدارة المال.  إدارة الحالة. ستساعد األخصائیین عل

 

قد تكون  عندما  األدوات  ھذه  سیتلقون  العمالء  بالفعل  حددت  تستخدم   من  كجزء  والقسائم  النقدیة  المساعدات  الذین 
 . 2الحالة  إدارة برنامج استجابة

 الھدف العام لمجموعة األدوات: 

 العمیل  مع  اتباعھا  الحالة   ألخصائیي  یمكن  التي  واألدوات  المكتوبة  النصوص   من  عینات  األدوات   مجموعة  تقدم
 :یلي فیما التفكیر علىھ لتشجیع

  أو   للخطر  تعرًضا  األكثر  أولئك  تفید  قد  التي  القرارات  لتشجیع  باختالفھم  المختلفة   احتیاجات أفراد األسرة •
 . المنزل داخل التھمیش

 اتخاذھا.  یتم ولماذا القرارات، یتخذ الذي ومن إنفاقھا، یتم التي األموال بشأن القرارات اتخاذ یةكیف  •
 .األسرة أفراد جمیع لمصلحة األولویة إعطاؤھا ویجب أساسیة احتیاجات ھي تكبدھا یتم التي التكالیف •

 أموالھم  إنفاق  المناسبة بشأن    خیاراتال  اتخاذ  على  العمالء  حث  یتم  أن  فإنھ یؤمل  المناقشات،   ھذه  إجراء  خالل  من
 . بأكملھا أسرھم وعلى علیھم بالفائدة بما یعود

 األھداف المحددة لمجموعة األدوات ھذه:

 : أجل  من الطفل حمایة حاالت إدارةفي  ئھمعمال لمساعدة بأدوات تزوید أخصائیي الحاالت

 یكونوا أكثر وعیاً بما یتلق بنفقاتھم الدائمة والمتقطعة وتتبعھا.   أن •
 تحدید أولویات النفقات واإلنفاق ضمن حدود الدخل.   •
 . التكلفة حیث من فعالیة األكثر اإلنفاق عادات تحدید •
 . مالیة صدمات أي  لتغطیةادخار رصید للمصاریف الطارئة  على العمالء تشجیع •

المساعدات النقدیة    تصمیم   تحسین  في  من شأنھا المساعدة  وقتیة  معلومات  توفیر  لألدوات  یمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة
 : الحالة خصائیيأل األدوات تبین أن یمكن. الطفل حمایة حالة إدارة دعم من كجزءوالقسائم 

والقسائم  كان  إذا • النقدیة  المساعدات  وتكرار    التحویل،   مبلغ  حیث  من(  مناسب  بشكل  مصمًما  برنامج 
 .  )الصرف  وآلیة ، الصرف

 
  ،   الطفل وحمایة الحاالت   إلدارة الوكاالت بین المشتركة التوجیھیة  المبادئ. إدارة الحالة خطة الذي یشكل محور ذلك الفرد ھو العمیل  1

 guidelines-https://resourcecentre.savethechildren.net/library/interagency-، 2014 ،   الطفل حمایة عمل مجموعة
.onprotecti-child-and-management-case  
 .  العوامل من عدد على بناءً  المساعدات النقدیة والقسائم  دعم على للحصول العمالء  اختیار سیتم  2

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/interagency-guidelines-case-management-and-child-protection
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/interagency-guidelines-case-management-and-child-protection
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 .  المالیة  الخدمة مزود مع مشاكل أيوجود  •
والقسائم  بتلقي  یتعلق   فیما   المقصودة  غیر  أو  المقصودة  اإلیجابیة  الطفل  حمایة  نتائج • النقدیة   المساعدات 

)CVA( . 
 المرتبطة بتلقي المساعدات النقدیة والقسائم.   المباشرة غیر أو المباشرة الطفل حمایة مخاطر •
 تلقي المساعدات النقدیة والقسائم.   الستكمال للعمیل تقدیمھ  یمكنالذي  ضافي اإل دعم ال •

 

 ماذا تحتوي ھذه المجموعة من أدوات أساسیات إدارة المال؟

  واختیار   انتقاء  خاللھا  من  الحالة  ألخصائیي  یمكن  التي  األدوات  من  مختارة  مجموعة  ھذه  األدوات  مجموعة  تتضمن
 :وھي تشمل. ولعمالئھم لھم مفید ھو ما

 :، وھيلمال ا بأساسیات إدارة العمالء دعم لتقدیم استخدامھا عن الحالة للمسؤول یمكن نصیة مكتوبة نماذج •
o قبل   اجتماع  في  طرحھا   یجب  التي  واألسئلة  مناقشتھا  یجب  التي  النقاط:  1  نصي مكتوب  نموذج

المساعدات  العمیل  تلقى CVA(  ) be to Points 1: script Sample(  والقسائم  النقدیة  أول 
 first client the BEFORE meeting a at asked to be questions and discussed

(CVA). assistance voucher and cash receives ( 
o األول االجتماع في طرحھا سیتم  التي واألسئلة مناقشتھا یجب التي النقاط: 2 نصي مكتوب نموذج  

CVA( ) 2: Points script Sample( والقسائم النقدیة المساعدات بتلقي العمیل بدء مباشرة بعد
 the after meeting first the at asked be to questions and discussed be to

(CVA). assistance voucher and cash receive to started just has client( 
o مكتوب  نموذج جلسات   أثناء  طرحھا  سیتم  التي  واألسئلة  مناقشتھا  یجب  التي  النقاط:  3  نصي 

asked be to questions and discussed be to Points 3: script Sample (  المتابعة
.sessions up-follow during ( 

o مع اقتراب االنتھاء  طرحھا یجب  التي واألسئلة مناقشتھا یجب التي النقاط: 4 نصي مكتوب نموذج
and discussed be to Points 4: script Sample (  المساعدات النقدیة والقسائممن تسلیم  

is  (CVA) assistance voucher and cash the when asked be to questions
.end to soon ( 

o انتھاء الصرف  بعد  طرحھا یجب التي واألسئلة مناقشتھا  یجب التي النقاط: 5 نصي مكتوب  نموذج 
questions and discussed be to Points 5: script Sample (وصرف القسائم.  النقدي

.(CVA) has ended assistance voucher and cash after asked be to ( 
 

وھي   حول  والعمالء  الحالة  أخصائیي  بین  للمناقشات  الداعمة   األدوات • المال،  إدارة    أساسیات 
) basic on clients and caseworkers between discussions for tools supporting
 management money ( : 
o والطفل؟ األسرة احتیاجات  ھي ما: 1 األداة child’s and family the are What 1: Tool

needs? 
o الدخل تتبع جدول: 3 األداة ..table tracking Income 3: Tool  
o  المصروفات تتبع جدول: 4 األداة table Expenditure tracking 4: Tool 
o من المساعدات النقدیة والقسائم الخروج نشرة: 5 األداة CVA handout exit 5: CVA Tool 
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 المعنیون بھذه المجموعة من أدوات أساسیات إدارة المال؟  من

 واألخصائیون.  الحالة  مشرفو  ذلك في بما - الطفل حمایة حالة  إدارة لفرق مخصصة األداة ھذه

  حمایة   حالة   مشرفو  أو/    و  الطفل  حمایة  عن   المسؤولون  أو  المدیرون  أو  الفنیون  المستشارون  سیحتاج  :اإلدارة
 لالستخدام  مالءمة  األكثر   األدوات  تحدیدمن ثم  و  ھنا،  المعروضة  األدواتب  خذاأل  إلى   أوالً   الحالة  ووأخصائی  الطفل

 الوضع الذي یعملون بھ.   في الستخدامھا وتكییفھا السیاق في

یمثلون    :أخصائیو الحاالت األدوات، حیث  ل  نیالنھائی  نیالمستخدموالذین   حاالت  إدارة  عمالء  مع  سیعملونھذه 
 لبرنامج المساعدات النقدیة والقسائم.  استخدامھم في لدعمھم الطفل حمایة

 التي یتم بثھا عبر تقنیة الفیدیو  مؤتمراتال  أو  الھاتفیة  المكالمات  خالل  من(  بعد  عن سیتم    األداة  استخدام  وفي حین أن
تطلباً   أكثر  سیكون األخصائیون.  الحالة  أخصائي على درایة فعلیة ب  العمیل  یكون  أن  األفضل   فمن )  المثال  سبیل  على 

العمالء مع  الثقة  على  مبنیة  عالقات  من    یواجھونھا  التي  المسائل   ومشاركة  إلقامة  بكل   النفقات  حیثوالمتعلقة 
 . للمخاطر والتعرض المنزلیة

 الحاالت الذین یستخدمون ھذه األدوات أن:  یتوجب على أخصائیي

 . الحالة إدارة  في سابقة خبرة یكون لدیھم •
 اإلجمالیة  النتیجة  حققوا  قد   یكونوا  أن  یجب.  الطفل  حمایة  حالة   إدارة   جودة  تقییم  إطار   باستخدام  متقییمھ  تمی •

ال"  الجیدة  الممارسة"   أو"  الدنیا  بالمستویات  یفي"   " القدرات  وبناء  المناسب  التوظیف"   5  قسمفي 
https://drive.google.com/drive/folders/1eXp7ZdT9uU0rND2wnOIv4LgV68ppROo

C  
 .للعمیل الشاملة  الحالة  خطة في والقسائمتقوم بھ المساعدات النقدیة  الذي للدور واضح فھم یكون لدیھم •

  حالة   إدارة  أھداف   تحقیق  فيستسھم المساعدات النقدیة والقسائم    كیف  الحالة  أخصائي  یعرف  أن  یجبإذ  
 .علیھا یعملون محددة حالة لكل الشاملة الطفل حمایة

  أن   یجب.  لعمیلا  یتلقاھاالمساعدات النقدیة والقسائم التي    عن   ملخص  على  یجب أن یحصل أخصائي الحالة
 . ھذه المساعدات ومدة ؛تكرار الصرف التحویل؛ مبلغ یغطي ھذا الملخص معلومات

ً   تؤھلھم  التي  الكفاءات  إظھار •   أو   الصدمة  أو  الضیق  من  عانوا  قد  یكونون  قد  الذین  العمالء  مع  للعمل  مھنیا
 نموذج:  1  الملحق  في   الموضحة"  لفنیةوا  والمنھجیة  واالجتماعیة  الشخصیة  الكفاءات"   راجع.  العنف
 ,CPWG(  الطفل  حمایة  عمل  مجموعة  من  75-73  الصفحات  في  الحالة  أخصائي  اتوكفاء  اتمھار

 Inter Agency Guidelines(  الطفل  وحمایة  الحاالت  إلدارة  الوكاالت  بین  مشتركةال  رشاداتاإل  )2014
Protection Child and Management Case For(  . 

ولیسالحالة  أخصائي  مع  الحالة   إدارة  اجتماعات  یحضرون  الذین  أولئك  ھمو  العمالء: یكونوا   بالضرورة  ،  أن 
 أرباب األسر أو أصحاب القرار في المنزل.  

 تستخدم ھذه األدوات مع العمالء التالیین:  

 و  الحالة، إدارة  اجتماعات یحضرون  الذین •
 ھو األسرة أفراد أحد یكون قد الحاالت، بعض فيو. والقسائمبرنامج المساعدات النقدیة  من نیالمستفید •

https://drive.google.com/drive/folders/1eXp7ZdT9uU0rND2wnOIv4LgV68ppROoC
https://drive.google.com/drive/folders/1eXp7ZdT9uU0rND2wnOIv4LgV68ppROoC
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فیھا والقسائم  النقدیة  للمساعدات  الوحید  حالتھ  الملتقي  كل   الحالة  ھذه  وفي  ، بحسب  على  الذي    الشخص  من  یجب 
النقدیة المساعدات  الذي یتلقى   مناقشة   التي یتم خاللھا  االجتماعات  یحضر  أن  یحضر اجتماعات اإلدارة والشخص 

 . المال إدارةاسیات أس

 :إما العمالء یكون قد

 البالغین.  الرعایة مقدمو •
الذین یتلقون المساعدات النقدیة  أو/    و  ،  الحالة  إدارة  اجتماعات  یحضرونالذین   ، أصحاب الحالة  الیافعون •

 رعایتھم  على  القائمینعن    المنفصلین  الیافعین  من  ھؤالء  یكون  أن  المرجح  من.  بأنفسھم  مباشرةوالقسائم  
  الذین من األطفال      أو  -  ذویھم  عن  والمنفصلین  المصحوبین  غیر  األطفال  المثال،  سبیل  على  -االعتیادیة

 یعیلون أسرھم. 

 : الذین العمالء مع األدوات ھذه  استخدام الحالة ألخصائیي یمكن

حالة    من  كجزء  وقسائم  نقدیة  مساعدة  بالفعل  یتلقون  أو  قریبًا  سیحصلون • إدارة  استجابة    حمایةبرنامج 
 .  الطفل

والقسائم • النقدیة  المساعدات  دعم  مخاوف    أشكال  من  شكل  بأي  تتعلق  استجابةك  أو   وقائي  كإجراء  یتلقون 
 أو المخاطر التي قد یتعرض لھا األطفال.  األطفالحمایة 

یتلقون كالً من المساعدات   اآلن  وھم  ،  الحالة  إدارة  دعم  بدء  قبل  المساعدات النقدیة والقسائم  یتلقون  كانوا •
 النقدیة والقسائم ودعم إدارة الحالة.  

 : التالي النحو على بأن یرافقھم أحد، وذلك العمالء یرغب قد

ذلك  ،الیافعین/    األطفال  للعمالء  یمكن • في  رغبوا  حال  برفقة  في   من  بھ  موثوق  بالغ  شخص  الحضور 
 .االجتماعات إلى اختیارھم

  آخر   فرد  أو  شریكھ  أو   زوجتھ  مع  العمیل  یأتي  قد   المثال   سبیل  على   -  بشكل زوجي (ثانئي)  العمالء  یأتي  قد •
 . العائلة من

یكون    العمیل.  العمیل  مرافقة  العمیل  یتخذھا  التي  المالیة  القرارات  على  یؤثرون  الذین  لآلخرین  یجوز • ال 
 إنفاق المساعدات النقدیة والقسائم.   الذي بیده قرار  الشخص ھودائماً 

  المالیة   القرارات  على  تؤثر  التي  االجتماعات  إلى  لالنضمام  اآلخرین  دعوة  في  الحاالت  أخصائیو  یرغب  قد
ً  العمل من یتمكنوا حتى المنزل داخل المتخذة  .األدوات ھذه على سویا

  أفراد مع    الحضور  على   -  األسر   أرباب  وخاصة   -  العمالء  تشجیع  في  الحالة  دراسة   أخصائیو  یرغب   قد •
 . اإلعاقة  ذوي واألطفال والنساء،  الفتیات مثل  -ألولویاتھم تجاھل یحصل  قد الذین اآلخرین األسرة

 حمایةذات صلة ب  قضایا   أي  وطبیعة  األسرة  دینامیكیات  مراعاة  یجب  االجتماعات،  في   للمشاركة   اآلخرین  دعوة  عند
  یتعرض   قد  المنزلي،  بالعنف  االشتباه  حالة  في  المثال،  سبیل  على.  أجلھا  من  الدعم  األسرة  أو   الطفل  یتلقى  التي   الطفل

 . الحالة أخصائي أمام  الذكر األسرة رب قبل من معینة إنفاق  عادات  عن تحدثوا إذا  للعنف النساء أو األطفال

  أن   یجبإذ    :والقسائم  النقدیة   المساعدات  تقدم  التي   الفاعلة  والجھات  الحالة  أخصائیي   بین   التعاون
التي  الحالة  أخصائیي  بین  للمعلومات  قویة  ومشاركة  وثیق   تعاون  ھناك  یكون الفاعلة    اتالمساعد  تقدم  والجھات 

 . والقسائم النقدیة
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إحاطة   علیھم  المساعدات یجب  ھذه  إدارة صرف  المسؤولین عن  فإن  والقسائم،  النقدیة  المساعدات  توزیع  بدء  قبل 
 الحاالت بتوضیح حول:  أخصایي

الشكل الذي ستكون علیھ المساعدات النقدیة والقسائم. والذي یعني توضیح آلیة الصرف، ومبلغ التحویل،  •
 وعدد مرات الصرف، ومدة المساعدات النقدیة والقسائم.  

 كیف سیتم متابع المساعدات النقدیة والقسائم.   •

 سائم، فإن المسؤولین عن إدارة صرفھا یجب أن یقوموا بمشاركة: خالل فترة تنفیذ برنامج المساعدات النقدیة والق

 المعلومات الجدیدة عن تغییر طریقة صرف المساعدات النقدیة والقسائم.  •
 أي مخاطر واجھھا متلقین آخرین للمساعدات النقدیة والقسائم.   •

ائیي الحاالت مشاركة المعلومات  صقبل بدء برنامج المساعدات النقدیة والقسائم وخالل فترة تنفیذه، یتوجب على أخ
 والمتعلقة بكل من:   مع المسؤولین عن إدارة صرف المساعدات النقدیة والقسائم

 التدخالت التكمیلیة التي یحصل علیھا متلقي المساعدات النقدیة والقسائم إلى جانب ھذه المساعدات.  •
 ن قبل األخصائیین أو العمالء. أي مشاكل تتعلق بالمساعدات النقدیة والقسائم التي تم تحدیدھا م •

 

 متى یتوجب علیك استخدام ھذه المجموعة من أدوات أساسیات إدارة المال؟ 

من   النصوص المكتوبة استخدام یتم. ھذه األدوات مجموعة  في واألدوات النماذج النصیة المكتوبة من توجد مجموعة
 :استخدامھا یجب. تجري بینھ وبین عمیلھالتي   الحالة إدارة اجتماعات أثناء الحالة أخصائيقبل 

 ؛) 1  نصي مكتوب نموذج( CVA بدء المساعدات النقدیة والقسائم قبل •
والقسئام  بعد • النقدیة  المساعدات  النقدیة CVA  مدة  طوال  زمنیة   فترات  وعلى  CVA  بدء  المساعدات  تلقي 

 ؛) 3و2 نصیة مكتوبة نماذج( والقسائم
نصي مكتوب    نموذج(  االنتھاء  على   CVA  تلقي المساعدات النقدیة والقسائمموعد االنتھاء من    مع اقتراب   •

 و ؛) 4
 ).  5لمرة واحدة في نھایة المساعدات النقدیة والقسائم مباشرة (نموذج نصي مكتوب  •

 أین یتوجب علیك استخدام ھذه المجموعة من أدوات أساسیات إدارة المال؟ 

  الذي یدیر فیھ   المكان  نفس  في  األدوات  ھذه  استخدام  علیھ  یجب  العمیل،  مع  اجتماعات  الحالة  أخصائي  بعد أن یجري
 : المكان ھذا یكون أن المرجح من. عمالئھ مع الخاصة  الحالة اجتماعات عادةً 

 أو ؛التي یعمل بھا المنظمة مكاتب في )1
 أو ؛  المجتمع في  أخرى آمنة مساحةفي  أو شریكة منظمة مكاتب في )2
 .العمیل منزل في )3

فیھ    اختیار  في  العمیل  یشارك  أن  فیجب  جدید،  عمیل  مقابلة  عند  األدوات  ھذه  استخدام  تم  إذا ستتم  الذي  المكان 
 مع الموافقة مناقشة  عندمطروح   الموقع اختیار أن یكون یجب . مختلف  تفضیل عمیل لدى كل یكون قد. االجتماعات

 .رئیسة عوامل أربعة االعتبار بعین المختار الموقع یأخذ أن یجب. العمیل
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في  تقنیات الفیدیو -االتصال المرئي مؤتمراتعقد  خالل من أو الھاتف طریق عن المناقشات إجراء یستلزم األمر قد
 : الحاالت التي

 أو  ؛ أعاله المذكورة الشروط من أكثر أو شرط استیفاءفیھا  یمكن ال •
 بتفشي ما منطقة تتأثر عندما المثال سبیل على - منھا التخفیف یمكن ال مستمرة  شائعة یكون فیھا مخاطر •

 الصراع الدائر.  أو ؛ مستمرة أمنیة أو في حال وجود مخاوف معد؛ مرض

 علیھ واالتفاق العمیل مناقشة إلى  تحتاج سوف ،  الحالة ھذه في

 لھم؟  بالنسبة األفضل التكنولوجیا ھي ما )1
 السالمة؟  على تحافظ كیف )2
 والسریة؟  الخصوصیة على تحافظ كیف )3
 لھم؟ المتاح المجتمع مستوى على  الدعم  ھو ما )4

  أبریل (  العراق  في  الطفل  لحمایة  الفرعیة  المجموعة:  انظر  بُعد،   عن  الحاالت  إدارة  حول   نصائح   على  للحصول 
-في ظل جائحة فیروس كورونا المستجد كوفید  بُعد  عن  الھاتفیة  للمتابعة  الطفل  حمایة  حالة  إدارة  إرشادات)  2020

19 )Child 
Protection Case Management Guidance for Remote Phone Follow-up for the COVID-19 

Situation.  ( . 

 

 

  عمالء  مع  المیزانیة  إدارة لمناقشة   الموقع اختیار  عند مراعاتھا یجب   رئیسة  عوامل أربعة 
 المساعدات النقدیة والقسائم  یتلقون  الذین الحالة إدارة

  تسمح  أن یجب :الحمایة بمعاییر اللتزام) ا1(
.  التنظیمیة الحمایة إلجراءات  باالمتثال المساحة 

  یكون أن  یجب ،  االجتماع في  األطفال یشارك عندما
  حدوث  مما یجنب لآلخرین، مرئیًا الحالة  أخصائي

 . مالحظتھ  تتم أن دون مقبول غیر سلوك أي

 

 

 

  مكان  في  األداة استخدام  یتم أن  یجب :السالمة) 3(
  وأفراد والعمیل الحالة أخصائي سریة یحافظ على

 . أسرتھ

  للعمیل یمكن التيالمواقع  اختیار یجب :إمكانیة الوصول) 2(
  أن  یجب. وأمان بسھولة  إلیھا الوصول  لھ مرافقین أفراد  وأي
  الذي  والطریق  المادیة المساحة  من كالً  االعتبار في  ھذا یأخذ
  سبیل على . ومنھا المساحة  تلك إلى  للوصول اتخاذه سیتم

  الجسدیة اإلعاقات  ذوي العمالء لدى  یكون أن  یجب) 1: (المثال
  ویجب  المكان إلى  للوصول النقل وسائل  إلى الوصول إمكانیة

  یتعرضأن ال  یجب ) 2. ( المكان دخول تمكینھم جسدیاً من
  في  العنف من  عالیة لمخاطر  معین عرق أو  جنس  من العمالء
 . المكان في  أو إلى الطریق 

  الحالة  إدارة اجتماعات عقد  یجب :الخصوصیة والسریة) 4(
  خارج  ھم من یتمكن أن ال  یجب . الخصوصیة  ضمنی  مكان في

 . الداخل في  الجاریة  المناقشات سماع  من الغرفة 



   2021االختبارات المیدانیة، إصدار شھر إبریل 
 الحاالت لدعم العمالء البالغین والیافعین بأساسیات إدارة المال   مجموعة أدوات ألخصائیي المسائل النقدیة:

 

Page 11 of 37 
 

تتبعھا لتعدیل   التي یجب أن  الكیفیة  إدارة  أدوات  مجموعة   ما ھي    في   المال وتأطیرھا  أساسیات 
 السیاق المالئم؟ 

تختلف  وبالتالي اآلخر عن فرد كل یختلف. الحالة أخصائي إلیھ یتحدث الذي العمیل ومع السیاق  مع  األداة تكییف  یجب
  االحتیاجات  الحالة  أخصائي  یفھم  سوف.  جیدًا  العمیل  وأسرة  العمیل  الحالة  أخصائي  یعرف  أن  یجب.  االحتیاجات

لدعم للمساعدات    العمیل  اختیار  سبب  ویوثق  الحالة  أخصائي  یعرف  أن   یجب.  العمیل  المطلوبة  متلقیاً  النقدیة  لیكون 
 العمیل   احتیاجات  على  بناءً   عمیل  كل  مع  وتكییفھا  استخدامھا،  سیتم  التي  واألدوات  األسئلة  تحدید  علیھ  یجب.  والقسائم
 .أسرتھ واحتیاجات الفردیة

 واألدوات.  األسئلة اختیار عملیة ببساطة ھو التكیف

 خطوات عملیة التكییف مع السیاق: 

i. المكتوبة  تكییف بالحصول  النصوص  المشاركة  على  الخاصة  على  المسبقة    الموافقة/    الموافقة 
 .المحلیة القوانین مع التي تتماشى األذونات على والحصول

ii. فیھ تعمل الذي وأسرتھ والمكان العمیل لحالة  األنسب واألدوات األسئلة اختیار. 
iii. ومرحلة   العمالء  عمر  ثالالم  سبیل  على  -  العمیل  اعتماداً على حالة  المختارة  النصوص المكتوبة  ضبط  

 ؛  ذكر أو أنثى  أسرة  رب  تتحدث إلى  كنت  إذاوما    ؛واإللمام بالقراءة والكتابة  تعلیمھم  مستوىو  ؛النمو
 . معیالً ألسرة  أو منفصالً  أو بذویھ مصحوب غیر طفالً  العمیل كان إذاوما 

iv.   .القیام بترجمة النصوص المكتوبة واألدوات إلى اللغات المحلیة 
v. على   یسھل  التي  الصور  استخدام.  الرموز/    الصور  تغییر  أو  وإضافة  ،  4  و  3  و  2  و  1  األدوات  

 . ستستخدمھا التي الصور لعمل العمالء من عینة مع العمل یمكنك. سیاقك في فھمھا العمالء
vi.  األكثر  تلك  إلى  اإلنفاق  فئات  تغییر  أو  إزالة  أو  بإضافة  قم  ،1  في األداة   ً بالوضع أو المكان   وصلة  شیوعا

  الذي تعمل بھ. 
vii. الجداول  من صفوف أو أعمدة إزالة أو  قم بإضافة ، 4 و 3 األداتان. 

viii. المناسب للمجتمع    اإلحالة  مسار  المثال،  سبیل  على.  العمالء  بجمیع  المرتبطة  5  األداة  عناصر   بإعداد  قم
 . الطفل المحلي لحمایة

 . سیاقھا  في واألدوات النصیة البرامج وضع عند مراعاتھا یجب عوامل
 

 العوامل المستوى 
 النوع االجتماعي، والعمر، واإلعاقة، أو األمراض المزمنة.   • الخصائص الفردیة 

 اللغة، ومستوى اإللمام بالقراءة والكتابة، ومستوى التعلیم.  •
 ، بدون جنسیة. نازحون، الجئون •
 أعمال كسب الرزق وسبل العیش.  •

 مكانة العمیل في المنزل (الدور، القدرة على اتخاذ القرار، وغیرھا).  • خصائص تتعلق بالمنزل 
 ھیكل أو بنیة األسرة (أسرة متبنیة، أسرة حاضنة، وغیرھا).   •

 ھیاكل اإلدارة المحلیة.   • المجتمع المحلي 
 األسواق. •

 الثقافیة.   -العادات االجتماعیة • المجتمع  
 . الوطني المستوى  على  اإلداریة /  السیاسیة الھیاكل •
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 امتالك أو األطفال  عمل لسن  األدنى الحد  المثال سبیل على - القانونیة األطر •
 .وإنفاقھا النقود  على  للحصول للمرأة القانونیة األھلیة مصرفي؛ حساب

 تدیرھا التي االجتماعیة الحمایة وخطط القائمة االجتماعي الضمان شبكات •
 .الحكومة

تصمیم برنامج 
المساعدات النقدیة 

 والقسائم 

 أشكال / طرائق المساعدات النقدیة والقسائم التي تم استخدامھا في السیاق.   •
 . المنطقة في العاملین المالیة الخدمات مقدمي أسماء •

 

 الذي ال تقوم بھ مجموعة أدوات أساسیات إدارة المال ھذه؟  ما

)i( یجب .  الحالة  إدارة   عملیة  ضمن  خطوات  أي   أو  الكاملة  الحالة  إدارة  عملیة   محل  األداة  ھذه  تحل  ال 
  إضافیة   أدوات  إنھا.  الحالة  إدارة   اجتماعات  أثناء  المقترحة  واألدوات  المكتوبة  النصوص  استخدام

 . ذلك إلى  وما الحالة، إجراءات وخطط السالمة، خطط لتكملة
)ii( على یبدأ،    أن  قبل   برنامج المساعدات النقدیة والقسائم  تصمیم  كیفیة  حول  إرشادات   األداة   ھذه  توفر  ال  

 تسلیم  آلیة  ضبط على  مما یساعدك  الفعلي  الوقت  في  مفیدة  معلومات  تقوم بجمع  أن   یمكن  أنھ  من  الرغم 
 .لعمالئك أمانًا أكثر لجعلھا والقسائمالمساعدات النقدیة 

 : انظر ،برنامج المساعدات النقدیة والقسائم وتنفیذ تصمیم حول  مفصلة إرشادات  على  للحصول

عملیات • الطفل  النقدیة  التحویالت  برامج  دلیل  إنقاذ  Programming Transfer Cash (  لمنظمة 
lManua Operations(  . 

الرحمة    التحویالت  برامج  أدوات  مجموعة •  MerccyCorps  )Cash Transferالنقدیة من منظمة فیلق 
Programming Toolkit(  . 

)iii(   األداة النقدیة    یتلقوا  أن  یجب  الذین  العمالء  تحدید   في  تساعدك  الھذه   لتحدیدو.  والقسائمالمساعدات 
 : لتحدید البلد داخل  تقوم بإجراءات أن یجب ،ھذه المساعدات سیتلقون الذین العمالء

 قدراتھا، تفوق احتیاجاتھا  التي المجتمعات . أ
 ، الطفل حمایة مشاكل من عانوا الذین  أو للخطر المعرضین واألسر األطفال .ب
 العیش   سبل مصادر    ثبات  عدم  أو  المالیة  الموارد   نقص أو    بالفقر؛  المرتبطة  الطفل   حمایة  مخاطر .ت

 و ؛
 .المخاطر الذین ستكون فوائد تلقیھم للمساعدات النقدیة والقسائم تفوق واألسر األطفال .ث

 :یلي ما  للخطر المعرضین واألفراد واألسر المجتمعات  تحدید في تساعدك أن یمكن التي األدوات تشمل

 تحدید   على  تساعدك  أن   یمكن  األداة  ھذه  -   https://www.ifrc.org/vcaوالقدرات    الضعف  تقییم •
 .المجتمع مستوى على المخاطر

  المنزلي  االقتصاد  نھج •
https://www.heacod.org/frfr/Published٪20Reports/Household٪2   ٪

20Analysis_Package21032018.pdf-  ستساعدك   سیاق  في  اقتصادیًا  األسر  أفقر  تحدید  في  والتي 
 . معین

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/save-children-cash-transfer-programming-operations-manual
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/save-children-cash-transfer-programming-operations-manual
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mercy_corps_cash_transfer_programming_toolkit_part_1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mercy_corps_cash_transfer_programming_toolkit_part_1.pdf
https://www.ifrc.org/vca
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 ھذه  -  https://www.refworld.org/docid/4c46c6860.html     المتزایدة  المخاطر  تحدید  أداة •
 لظروف   خصیًصا   األداة  ھذه  تصمیم  تم.  متزایدة  لمخاطر  المعرضین  األفراد   تحدید  في  تساعد  داةاأل

 . أخرى سیاقات مع  تكییفھا یمكن ولكن الالجئین،
)iv( بخالف   تكون  التي  والقسائم  النقدیة  اتالمساعد  على  قیوًدا  أو  شروًطا  ھذه  األدوات  مجموعة  تفرض  ال 

 ومن  ،  القرارات  اتخاذ  كیفیة  في  یفكرون  العمالء  جعل  إلى  سعىتو.  مقیدة  وغیر  مشروطة  غیر  ذلك
 یرغب  قد  .المساعدات النقدیة والقسائم  إنفاق  كیفیة  تحدید  عند  االعتبار  في   احتیاجاتھم  تؤخذ  أن  یجب

  ألخصائیي الحالة   ینبغي  ال  ولكن   المیزانیة،  إدارة   عملیة  في   للمساعدة  اإلیصاالت  إحضار  في  العمالء
الحالة  یتحمل  أن  ینبغي  ال.  توقعھ  أو  ذلك  طلب   العمالء  إنفاق  كیفیة  عن   اإلبالغ  مسؤولیة  أخصائیو 

  التي  القضائیة  غیر  الخدمة  وتقدیم  والرعایة  الثقة  عالقة  مع  یتعارض  أن  شأنھ  من  ھذاألن    ألموالھم؛
 .في العمل مع الحاالت أسًسا تعتبر

)v( بالمساعدات النقدیة   األطفال  رفاھیة  تأثر  كیفیة  على   دلیًال   توفروال    وتقییم  متابعة  أداة  لیست  األداة  ھذه
متابعة   حول  آخر  موضع  في  متوفرة  بك  الخاص  السیاق  مع  تكییفھا  یمكنك   التي  اإلرشادات.  والقسائم

 :المثال سبیل  على انظر.  الطفل رفاھیة وتقییم
  دمج   إعادة). ،  Hamakawa T. and Randall K  )2008   دراسة  من  66  -  64  صفحة •

ً   للقیاس  قابل  غیر  مجتمعي سابقا المجندین    الطفل  إنقاذ  منظمة.  دیفوار  كوت  في   لألطفال 
 كینیدي   ھارفارد   ومدرسة

https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/docum
ents/4494.pdf   

• O’Donnell K., Nyangara F., Murphy R.   و Nyberg B.   )2008(.  الطفل،   حالة   مؤشر  
الجامعة.   الدولیة  للتنمیة  األمریكیة  الوكالة دوك  وكلیة 

https://www.measureevaluation.org/resources/tools/ovc/chistatusin
dex/CSI٪beta.pdf-09-Jan-20Index 

)vi( محو  مھارات  تطویر  یمكن.  المالیة  األمیة  لمحو  شامالً   تدریبًا  للعمالء  ھذه   األدوات  مجموعة  توفر  ال 
 لعمالئك   تقدمھا  التي   المساعدات النقدیة والقسائم   وتدخالت  الحالة   إلدارة  مكمل  كعنصر  المالیة   األمیة

for Training Literacy Financial Money: your Managing (  الحالة  إدارة  في
Groups Savings Community(.  
  مثاالً   المجتمعیة  المدخرات  لمجموعات  المالیة  األمیة  محو  على   التدریب  یعد:  أموالك  إدارة •

 .المالیة األمیة لمحو تدریبي دلیل على

 

 

 

 

 

 

 

https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/4494.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/4494.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/ovc/chistatusindex/CSI%D9%AA20Index-Jan-09-beta.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/ovc/chistatusindex/CSI%D9%AA20Index-Jan-09-beta.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/ovc/chistatusindex/CSI%D9%AA20Index-Jan-09-beta.pdf
https://mangotree.org/files/galleries/1382_Managing_your_Money-_Final_Draft_doc.pdf
https://mangotree.org/files/galleries/1382_Managing_your_Money-_Final_Draft_doc.pdf
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 ما ھي المبادئ التي توجھ استخدام مجموعة أدوات أساسیات إدارة المال ھذه؟ 
  ذلك   في  بما  الحاالت،  إدارة   ممارسات  جمیع  وتدعم  توجھ  أن   ینبغي  التي  عشر  الخمسة  التوجیھیة  المبادئ   یلي  فیما

 . المال إدارةأساسیات ب یتعلق فیما وعمالئھم  الحالة أخصائیي بین المحادثات

 الوكاالت بین المشتركة التوجیھیة المبادئ  ،)2014(  الطفل  حمایة عمل مجموعة من مأخوذة التوجیھیة المبادئ ھذه
  الطفل، وحمایة الحاالت إلدارة

-case-guidelines-agency-https://resourcecentre.savethechildren.net/library/inter
protection-andchild-management   .في   یرد ذكرھا  المبادئ  ھذه  من   كل  توضح   التي  التفاصیل  من   المزید  

 . التوجیھیة المبادئ

 الطفل  حمایة حالة إلدارة التوجیھیة المبادئ
 عدم الضرر واألذى  1
 أولویة المصالح الفضلى للطفل.   2
 عدم التمییز.  3
 .السلوك ومدونات بالحمایة المتعلقة تلك ذلك في بما ،األخالقیة بالمعاییر االلتزام 4
 طلب الموافقة المسبقة و/ أو إقرار الموافقة  5
 احترام السریة   6
 ضمان المساءلة   7
 .الطفل حول تمحوری/  للطفل مناسب 8
 مما لدیھم من نقاط قوة.   االستفادة من واألسر األطفال تمكین 9

 الطفل وحمایة وحقوق بتنمیة على المعرفة اإلجراءات جمیعبناء  10
 تسھیل المشاركة الھادفة لألطفال.  11
 . ثقافیا المناسبة والخدمات اإلجراءات تقدیم 12
 التنسیق والتعاون 13
 . المصالح تضارب ومعالجة المھنیة الحدود على الحفاظ 14
 .اإللزامي  اإلبالغ وسیاسات قوانین مراعاة 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 إرشادات ألخصائیي الحاالت لدعم العمالء في أساسیات إدارة المال 

  أو مالحظتھا  یتم والتي  الحیاة  تھدد التي  الطبیة الحاالت  أو  واإلصابات   بالحمایة المتعلقة المخاوف معالجة ینبغي
  إدارة عملیة   من كجزء ھذه  األدوات  مجموعة الستخدام  نظًرا و.  ممكن  وقت   أقرب في  البیانات جمع عملیة   أثناء استعراضھا 

  إذا اتباعھ  سیتم  إحالة ومسار   القیاسیة، التنفیذ إجراءات من  مسبقًا  موجودة مجموعة ھناك  أن  المفترض   فمن  ، الحالة
 . أسرتھ أو /   و  طفلال وحمایة  سالمة  لضمان  عاجل إجراء  التخاذ  حاجة ھناك كانت 
  اجتماع  أثناء تحدیدھا  یتم طبیة  حاالت  أو  الحیاة  تھدد  إصابات أو  تتعلق بالحمایة  حوادث أي  في الفور  على التصرف  یجب
 . الحالة إدارة
 . الفردیة  الطفل احتیاجات على   المتخذة اإلجراءات  تستند  أن یجب •
مع   المساعدات النقدیة والقسائم  تصمیم بطریقة والمرتبطة  السالمة  بشأن  مخاوف أو  مشكالت  أي معالجة  یجب •

 . ةالتالی ة الدفع وقت  حلول
 . الحمایة المتعلقة ب  حوادثال حالة في •
 و   ، بالحمایة  المتعلقة الحوادث أو المخاوف  من المزید نشوء لمنع  تدابیر  اتخاذ  ینبغي -
 . الوطنیة القانونیة واألطر  الداخلیة  المنظمة بروتوكوالت  مع یتماشى بما التقاریر إعداد یتم  أن یجب -

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/inter-agency-guidelines-case-management-andchild-protection
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/inter-agency-guidelines-case-management-andchild-protection
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 المال أساسیات إدارة  حول عمیلك إلى التحدث  بشأن الحاالت ألخصائیي عامة  إرشادات

 الموافقة المسبقة  الحصول على

. العمیل من إقرار بالموافقة/  موافقة مسبقة على للحصول یسعى أن الحالة أخصائي على سیتعین اجتماع، كل بدایة في
 :ھي التي یجب مراعاتھا الرئیسیة أبرز النقاط

 . أساسیات إدارة المال مناقشات من الغرض شرح •
 .الیوم ستتبعھ توضیح اإلجراء الذي •
 .وتحفظھا عن موارد العمالء المالیة ستجمعھا التي المعلومات تحدید •
 . معك  یشاركونھا التي المالیة المعلومات حفظ سیتم كیف توضیح •
 .بالمتابعة إذن على  الحصول •

 

 التحدث بشأن المال 

إجراء  أو  ترغب  قد  المخاطر،  من  التحقق  لسیاسة  استخدامھ  حول  العمیل  مع  المناقشة  أشكال  من  شكل  أي  خالل 
 : ومن بینھا المختلفة،التكالیف القائمة  فئات في  بالتفكیر العمیل تذكیر إلى تحتاج

  ورسوم   اإلیجارمثل    تكالیف  وتتضمن.  لھا  التخطیط  السھل   من التكالیف    ھذه.  والثابتة  دیةعتیااال  التكالیف •
 . المدرسة

  متى   نعرف  ال  وقد  قیمتھا  من   التأكد  یمكننا  ال  ولكن   بأنھا ستحدث  مع علمنا.  والمتغیرة  ادیةتیعاال  التكالیف •
  .وغیرھا  بالمدرسة االلتحاقو ،الھاتف فواتیرو الكھرباء؛ فواتیرو  ؛ الطعام ، وتشملتحصیلھا سیتم

 .وغیرھا التأمین مدفوعاتو ؛ الضرائبمثل  – بھا التنبؤ یمكن ولكن متكرر غیر بشكل  تنشأتكالیف  •
 التخطیط  یمكنك   ال  وبھذا،.  تتوقعھا  تكن  لم  مفاجئة  تكالیفوھي  .  المتوقعة  غیر  والتكالیف  الصدمات  نفقات •

 شمل ت  قد.  لھا  المخطط  غیر  التكالیف  لتغطیة  المال  لتخصیص  حاجة  ھناك.  ستكون قیمتھا  كم  تعرف  وال  الھ
على المترتبة  التكالیف    المحاصیل و  ؛بالمنزل  یلحق  الذي   الضررأو    ؛  جدیدة  طبیة  صحیة  مشكالت  تلك 

 . التالفة

  ھذه   لفھم  المساعدة  وسائل  باستخدام  طرق  بعدة  دعمھ  إلى   تحتاج  قد  تعلیمھ،  ومستوى  العمیل  قدرة  على  اعتماًدا
 بإمكانك أن... . المال حول المناقشات

 واإلنفاق  الدخل  رموز  على  ھنا  المدرجة  الرموز  تشتمل(  واستخدامھا  الرموز  من  نسخ مكبرة  تقوم بطباعة •
 ).وغیرھا لنفقات األسرة المختلفة والفئات والتاریخ

 . األموال وإنفاق فیھ وتلقي العمل یمكن للعمالء الذي المكان في واستخدامھا المواقع صور تقوم بطباعة •
 ".المزیفة النقود"  أشكال من شكل إنتاج •
:  وھي  االجتماعات،  خالل   ستتكرر  التي  األساسیة   للمفاھیم  بك  الخاصة   الرموز  لرسم  العمیل  مع  العمل •

 . وغیرھا تاریخ؛ال ؛مقدار اإلنفاق دخل؛ ال مصدر الدخل؛ 

 



   2021االختبارات المیدانیة، إصدار شھر إبریل 
 الحاالت لدعم العمالء البالغین والیافعین بأساسیات إدارة المال   مجموعة أدوات ألخصائیي المسائل النقدیة:

 

Page 16 of 37 
 

  راجع  التدریب، ھذا حول تفاصیل على للحصولو. المالیة األمیة لمحو تدریب حزمة  لیست  ھذه أنب وعلیك أن تتذكر
بھ  ال  الذي  ما"   ،   أعاله  القسم ھذه  إدارةأساسیات    أدوات  مجموعة  تقوم  “money basic this What (" ؟المال 
do? NOT does toolkit management( 

 التحدث عن احتیاجات داخل المنزل/ االحتیاجات المنزلیة 

.  األسرة  أفراد  جمیع  الحتیاجات  الكامل  النطاق  االعتبار  بعین  یأخذ   أن  العمیل  رذكّ   المنزل،  نفقات  عن   الحدیث  عند
 : المنزل  في معینین ألفراد معینة احتیاجات ھناك كانت إذا  عما  أیًضا دائًما اسأل

اإلعاقة؟  األطفال…    الفتیان؟…    الفتیات؟...    احتیاجات  ھي  ما • ذوي  …   الصغار؟  األطفال…    من 
 ویعیشون  آخر  لشخص  الشرعیین  األطفال...    آخر؟  منزل  في  یعیشون  الذین  الشرعیین  أطفالھ...    البالغین؟

 األسرة   في  والبالغون  األطفال  من ذوي اإلعاقة؟  الكبار…    المنزل؟  في  السن   كبار...    منزل عمیلك؟  في
 العقلیة؟  الصحة اضطرابات في  من یعانون الذین

 األسرة؟ دخل یتولى مھام إنفاق من •
 المنزل؟  في یتم اتخاذ القرارات كیف •
o الدخل؟ إنفاق كیفیة یقرر الذي من 
o یحتاجون؟ ماذا والفتیات الفتیان تسأل ھل 
o عما یحتاجھ أو یریده؟ شریكك/  زوجتك تسأل ھل 
o فمن؟  ، نعم اإلجابة كانت إذا یحتاجون؟ أو یریدون عما المنزل في اآلخرین البالغین تسأل ھل 
  االحتیاجات   حول  مختلفة  نظر  وجھات  لدیھم  الذین  اآلخرین  األسرة  أفراد  دعوة  العمیل  من  تطلب  أن  یمكنك •

حول    المناقشات  ھذه  تؤدي  ن الأ  یجبإذ    . داخلیة  منزلیة  وتوترات  تفاعالت  أي   من   حذًرا  كن.  واألولویات
 . المنزل  داخل عنف حدوث إلى  أساسیات إدارة المال

 .المال أساسیات إدارة حول الیافعین العمالء إلى عند التحدث تفعل وال افعل
  اإلرشادات من المزید یتوفر. المال إدارة أساسیات حول الیافعین العمالء إلى التحدث كیفیة حول  موجز دلیل ھذا

للیافعین على   حمایة الطفل / المساعدات النقدیة والقسائم أدوات مجموعة في الیافعین مع التواصل حول التفصیلیة
 الرابط (                                      ) 

 افعل
  االجتماع  أھداف مناسبة للیافعین بلغة اشرح :المال إدارةأساسیات  حول الطفل مع حدیثك سبب اشرح

 أو النقود استخدام من یتمكن حتى مساعدتھ ترید أنك الطفل أخبر. بھم ستلتقي وأین ومتى مرة كم). االجتماعات(
 .األساسیة احتیاجاتھ بعض تكالیف لتغطیة ، بكفاءة أكبر یتلقاھا التي القسائم
 األموال إنفاق كیفیة اختیار في  الحق لھ) 1( بأن العمیل أخبر: مشروط غیر نقدیًا تحویالً  یتلقون كانوا إذا •

 . من خالل المساعدات النقدیة والقسائم یتلقاھا التي
 حول توقعات ھناك أن للعمیل اشرح): قسائم( قسیمة أو مشروًطا نقدیًا) تحویالت( تحویًال  یتلقون كانوا إذا •

 .والتوقعات الحدود تلك وضح لھو  القسائم أوالنقود  استخدام كیفیة
 

 . والمساعدة والفھم لالستماع ولكن التخاذ حكم بحقھ، موجوًدا لست أنك یعرف الطفل دع :محایًدا كن
 

 ،لقراراتھم اختیاراتھم على بناءً  علیھم تحكم فال ،  بھ تقوم قد عما تختلف قرارات الیافعون یتخذ قد تعامل باحترام:
 .لما یقولون رفضك على تدل إشارات تظھر وال

 
  حتى بالراحة الشعور من بتمكینھ قم. بشأنھا توضیحات على  والحصول األسئلة لطرح وقتًا الیافع امنح :أنصت
 .اختیاراتھ  بشأن النصیحة طلب من یتمكن
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شعر   إذا. یستخدمھا التي الكلمات إلى  باإلضافة  الجسدیة فعلھ وردود وسلوكھ لیافعا جسد لغة الحظ :وراقب انتبھ

 بناء على سیساعدك فإن ذلك بالصبر، تحلى. فتعامل باحترام وال تستفسر ، معینة مواضیع لمناقشة بعدم االرتیاح
 .الحقة اجتماعات في  التفاصیل من المزید كیشارك قد  الذي الطفل مع الثقة

 
.  علیھ تطرحھا التي واألسئلة لھ تقدمھا التي والمعلومات األدوات واستیعاب للتفكیر الوقت الطفل امنح :بالصبر تحلى
 .المقبلة الجلسات خالل علیھا واإلجابة أسئلتك في للتفكیر فرصة  امنحھ

 
 بالتواصل لتحقیققم  . المكان في ثقافیًا المناسبة اإلیجابیة  الجسد لغة استخدم :واإلیجابیة المناسبة الجسد لغة استخدم
على نفس مستوى   اجلس). االبتسام المثال، سبیل  على( اللفظیة غیر االتصال تقنیات باستخدام طفل ال وراحة رعایة
 .الطفل ارتفاع

 
 ،من عمالئك لألطفال ومفھومة واضحة لغة اختر: الطفل نمو ومرحلة عمر مع باستمرار ونھجك لغتك تكییف

  الطفل كان  إذا ما لفھم األول االجتماع خالل وقتًا  خذ. بحسب أعمارھم یمتلكونھا التي والقدرات مھاراتومناسبة لل
 . ال أم أساسیة  حسابیة مھارات لدیھ كان  إذا وما والكتابة القراءة یستطیع

 مستعًدا كن.  للقدرات األولي للتقییم ستستخدمھا التي واألدوات ستجریھا التي المستقبلیة المحادثات بتكییف قم
ونماذج  والصور المطبوعة  الرموز استخدام اعتبارك في ضع. الطفل مع العمل أثناء نھجك وتعدیل تكییف لمواصلة

 .المناقشات لتسھیل" المزیفة"  من األموال
 

 ال تفعل
. یرغب بھا طریقة بأي الطفل مساعدة على  قادًرا ستكون إنك تقل ال .االستمرار بالقیام بھ تستطیع ال بما تقم ال

  ، الطفل فیھ یرغب بما القیام من فیھا تتمكن ال  قد رئیسیتان حالتان ھناك. بذلك القیام من تتمكن لن لحظات ھناك
 .والقسائم النقدیة اتالمساعد  تعدیل على  القدرة) 2( و السریة) 1( وھما
 ما معظم وأن معك، منفتًحا یكون وأن بك، یثق أن ھیمكن أنھیطمئن ب معھ تتحدث الذي   الطفل اجعل  :السریة •

 بعض مشاركة إلى تحتاج قد أنكب أن تخبره أیًضا یتطلب منك. بینكما تامة سریة في سیبقى تناقشھ
 یواجھ نوعاً من المخاطر.   فھیعر  شخص أي أو ، أنھ تعتقد یجعلك بھ یخبرك ما كان إذا المعلومات

  ومحمیون في مأمن اآلخرین أو/  و الطفل أن من للتأكد آخرین  أشخاص إلى  التحدث  إلى ذلك بعد ستحتاج
 . األذى من

 وضع یتم قدف. مسبقًا البرنامج میزانیاتتم تحدید  :والقسائم النقدیة اتالمساعد تصمیم على تعدیالت •
 بین مشتركةال العمل مجموعاتمن قبل  أو  ، الحكومة قبل من معینة للمساعدات النقدیة والقسائم مواصفات
 التي یتلقاھا المساعدات النقدیة والقسائم كونت قدو. مانحةال جھةال قبل من أو ، تحاداتاال أو ، الوكاالت

 حمایة مخاوف من المتضررین فقط یستھدف ال أكبر إنمائي أو إنساني تدخل من  جزًءا أسرتھ  أو/  و الطفل
تقدیم المساعدات   مدة أو صرف تكرار أو  مقدار ضبط على الحالة أخصائي قدرة أن یعني ھذا كل. الطفل

 بمالحظات، المساھمة على  قادًرا  األخصائي یكون قد. للغایة محدودة الحاالت معظم في النقدیة والقسائم
  ھذه على بناءً  على المساعدات النقدیة والقسائم بتعدیل األسرة أفراد أو الطفل یعد أن ینبغي ال لكن

  أي  على خطًرا  یشكل المساعدات النقدیة والقسائم قانون  كان إذا فإنھ من الضروري ،ذلك ومع. المالحظات
التي تجعل المساعدات   على التصمیم التعدیالت إلجراء الفور علىعلى ذلك  بناءً  التصرف یجب ،شخص

 النقدیة والقسائم آمنة.  
 
  المعلومات  من الكثیر تطلب والفي حدیثك  ببطء  تسیر أن األفضل من .للتحدث علیھ تضغط أو الطفل تجبر ال

 .لھم المعطاة الجدیدة المعلومات وفھم الستیعاب الكافي  الوقت یأخذوا  أن لألطفال یمكن. كبیرة بسرعة
 
 احتفظ .بھم الخاصة المساعدات النقدیة والقسائم استخدام بھا اختاروا التي الطریقة بشأن العمالء على تحكم ال

  الطفل على تحكم كنت إذا . جسدك لغة أو كلماتك في حكًما تُظھر ال. الیافعین لقاء أثناء جانبًا للعالم ونظرتك بقیمك
  من غیرھا أو المكیاج أو الكحول أو السجائر لشراء  المساعدات النقدیة والقسائم  استخدم أنھ الطفل یخبرك عندما
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 .معك حیاتھ تفاصیل مشاركة عند بارتیاح قلیل الطفل فسیشعر ، ضروریة  لیست أنھا تعتقد التي العناصر
 
  إدارة  عملیة في للمساعدة  اإلیصاالت إحضار  في العمالء یرغب قد .الیافعین قبل من مفصلة مالیة تقاریر تطلب ال

  اإلبالغ مسؤولیة األخصائیون یتحمل أن ینبغي ال.  توقعھ أو ذلك طلب ألخصائیي الحالة ینبغي ال ولكن المیزانیة،
  الثقة  عالقةما تم بناؤه من  مع األموال إنفاق كیفیة عن اإلبالغ یتعارض قد. ألموالھم العمالء إنفاق كیفیة عن

 للعمل على إدارة الحالة.  أسًسا تعتبر التي القضائیة غیر الخدمة وتقدیم والرعایة
 

 

 خالل العمل على الحاالت من  المال أساسیات إدارة في   العمالء دعم

 المدفوعات النقدیة وقسائم المساعداتقبل تلقي العمیل أولى  .1

 
 جدولة المواعید:  

قبل أن یتلقى العمیل أول   والعمیل الحالة أخصائي بین المحادثة ھذه تتم أن یجب •
 .أكثر أو أسبوعالمساعدات النقدیة والقسائم ب

 

 
 الوقت:  
 إلتمامھا دقیقة 30 و  ساعة إلى دقیقة 30 بین ما تستمر جلسة المتابعة أن المحتمل من •

 .العمیل مع
 العمیل معرفة  مدىو ؛قدراتھ الحسابیة مدى على سیعتمد لھذا األمر الوقت مدة •

 . الماضي في الخاصةلمصروفاتھ  تتبعمن  ما قام بھ ومقدار ؛ المیزانیة  إعداد بعملیات
 .العمیل تربك ال حتى منفصلتین جلستین في المحتویات تغطیة في ترغب قد •
 من ممكن قدرأكبر  تغطیة من تتمكن ال قد ،الیافعین  من عمالء مع العمل عند •

  المال مع تعامل قد  الطفل یكن لم  إذا خاصة صحیح  ھذا. واحد اجتماع في المحتوى
 . قبل من المیزانیة ومسألة

 
 سیحتاج أخصائي الحالة إلى:  

 الذي تم تعدیلھ.   1نسخة مطبوعة من النموذج النصي المكتوب  •
 تكون أن یمكن - العمیل مع الستخدامھا تم التخطیط التي األدوات من نسخ مطبوعة •

 .األدوات ھذه من فقط  واحدة أو ،  2 و 1 األدوات ھذه
 

CVA ( 
 

تلقي  أن  قبل الذین   لجمیع  یلي  ما  یشرح  أن  الحالة  أخصائي  على  یجب  ،  نقدیةال  مدفوعاتال  أولى  یتم  عمالئھ 
 سیتسلمون المساعدات النقدیة والقسائم:  

 
 :والقسائم النقدیة بالمساعدات یتعلق فیما حالة كأخصائي دورك وضح
البعض  ستستخدمھا  التي  واألدوات  المناقشات  أھداف • بعضھا   ولكن   شروًطا،  تفرض  ال  أنك  وضح .  مع 

 . األولویات وتحدید القرار اتخاذ دعم یمكنك
 .المالیة الخدمة مزود مع تعمل كیف •
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 .ألموالھم إنفاقھم كیفیة ذلك في بما یشاركونھا، معلومات أي  سریة على بالحفاظ التزامك •
  أن  المحادثة  أثناء  الكشف  تم  إذا  المالیة  الخدمة  مزود  أو/    و  مشرفك  مع  المعلومات  مشاركة  علیك  یتعین •

  آخر  شخص  أي  أو  العمیل  تعرض  الحالیة  النقدیة والقسائم المساعدات    تسلیم مدفوعات  بھا  یتم  التي  الطریقة
 .الجمیع سالمة وضمان التعدیالت إجراء  لك ذلك یتیح. للخطر

المسبقة  اطلب • على/    الموافقة  بالموافقة  حفظ  العمیل  مع  المناقشات  ھذه  في   المشاركة  اإلقرار   وعلى 
 . المالیة موارده حول التي تمت مشاركتھا المعلومات

 
 توضیح المساعدات النقدیة والقسائم لعمیلك: 

 من بدالً  مرتین العمیل یسمعھا أن األفضل من ولكن ، التالیة المعلوماتبتوفیر  أیًضا المالیة الخدمة مزود یقوم قد(
  أخصائي من توضیحات على   والحصول األسئلة طرح عند أكبر براحة أیًضا یشعر وقد. اإلطالق على سماعھ عدم

 .)الحالة 
 .المساعدات النقدیة والقسائم لتلقي العمیل اختیار تم لماذا •
 .التحویل مبلغ أي  علیھا، سیحصلون التي المساعدات مقدار ما •
 .المساعدات مبلغ تحدید تم كیف •
 . المساعدات سیبدأ توزیع متى •
 . استخدامھا سیتم التي التسلیم آلیة أي سیتلقى العمیل المساعدات،  كیف •
 .المساعدات النقدیة العمیل سیتلقى مرة كم •
 .ذلك بعد سیحدث وماذا متى ستنتھي ھذه المساعدات بحسب ما ھو مخطط لھا •
 . علیھ سیحصل المترافق مع المساعدات النقدیة والقسائم الذي الدعم  ھو ما •
 .المساعدات النقدیة والقسائم یتلقون الذین العمالء یستوفیھا أن  یجب التي ما ھي الشروط •
 سیشارك وكیف المساعدات النقدیة والقسائم، صرف ستصاحب التي المتابعة  أو إجراءات المراقبة ھي ما •

 .ھذه المتابعة والتقییم  عملیة في العمیل
 

 :بوضعھ صلة  أكثر أنھا یعتقد التي التالیة األسئلةأي من  تحدید العمیل من ذلك بعد أخصائي الحالة یطلب قد
 أعاله؟   الموضحة بالطریقة المساعدات النقدیة والقسائم تلقي عند بالراحة  ستشعر أنك تعتقد ھل •
o باألمان؟ شعورك لضمان فعلھ یمكننا الذي  ما فلماذا؟ كذلك، یكن لم إذا 
 ؟ المساعدات النقدیة والقسائم من ىاألول ھذه الدفعة  إنفاق كیفیة حول خطط لدیك ھل •
والقسائم   أن   تشعر  كنت  إذا  ما  ومعرفة   لدیك  التي  النفقات  عن  التحدث  ترید  ھل • النقدیة  المساعدات    ھذه 

 النفقات؟ ھذه تغطیة في سوف تساعدك
o ترتیب :  2  األداة  أو/    و  والطفل؟  األسرة  احتیاجات  ھي  ما:  1  األداة  فاستخدم  بنعم،  اإلجابة  كانت  إذا  

?and/or Tool 1: What are the family and child’s needs (   أدناه  األسري  اإلنفاق  أولویات
 ,household expenditure Tool 2: Prioritising(  .المناسبة  األدوات  أو  األداة  اختیار  علیك  یجب 

 عمیلك وإلمامھ بالقراءة والكتابة.  تعلیم لمستوى
 

  في جدوللل  أو/   و 1 لألداة التخطیطي الرسم والذي یشكل العمیل، مع ستستخدمھا التي األدوات قم بطباعة •
 . 2 األداة

 . والعمیل الحالة أخصائي بینخالل الجلسة  یتم استخدامھا التي األدوات  اعرض •
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  التفكیر منھم اطلب ،الفئات ھذه من فئة كل مقابل" الحالیة؟ وأطفالك أسرتك احتیاجات ھي ما"  العمیل اسأل •
 . الصدمة نفقات وكذلك متقطعة نفقات ؛) شھر أو أسبوع أو یوم كل تظھر التي تلك( العتیادیةا النفقات في

 ؟ فیما مضى علیھ  المال أنفقت الذي ما •
 النفقات تشمل قد.  النقلأجور و المحمول الھاتف وشحن رصید واإلیجار الطعام االعتیادیة النفقات تشمل قد •

 . وغیرھا المنزلیة واألدوات المالبس المتقطعة
 :یمكنك ، العمیلیتحملھا  قد التي المختلفة النفقات فئات بشأن تتحدث بینما •

i .أو  ، التخطیطي  الرسم على  مباشرة مختلفة رسم دوائر/  الفئات مقابل مالحظات كتابة 
ii .2 األداة الموجود في أ العمود إكمال . 

o العمود ملء على العمیل بتشجیعقم  الكتابة،  على القادرین للعمالء بالنسبة A 2 األداة   في الجدول من  
 یقوم بشرائھا.  التي العناصر حول بأفكاره

o إكمالب البدء یمكنھ، إذ  وما یعتقد بشأنھا العناصر تكالیف حول أیًضا اسأل العمیل الجدول، استعراض أثناء 
 .ب العمود

o في الجدول من" أ"  العمود إكمال  الحالة ألخصائي یمكن والكتابة، للقراءة یمیلون ال الذین للعمالء بالنسبة  
  یوضح أن یجبحیث  لما یتم كتابتھ  وأخصائي الحالة العمیل من كل رؤیة إمكانیة  ضمان مع 2 األداة

 .یجریھا التي للمحادثة بسجل االحتفاظ للعمیل یمكن لذلك ، العمیل ھیقول  ما یكتب أنھ  الحالة أخصائي
o المعتادة بالتكالیف یتعلق فیما وأفكارھم العمالء مالحظات یكتب أن الحالة  ألخصائي یمكن ، وبالمثل 

 .ب العمود في یشترونھا التي للعناصر
 اطلب ؛ فیھا التفكیر للعمیل یمكن التي الرئیسیة التكالیف وإدراج التكالیف فئات جمیع بتدویر تقوم عندما •

 . لم یقم بتسدیدھا تكالیف أي في التفكیر منھ
 :األسرة  في معینین ألفراد معینة احتیاجات ھناك كانت إذا  عما  أیًضا دائًما اسأل •
o ؟البالغین…   صغار؟ال طفالاأل…  ؟ذوي اإلعاقة  األطفال…  ؟الفتیان…  الفتیات؟...  احتیاجات ھي ما  

 في یعیشون آخر لشخص الشرعیین األطفال...  آخر؟ منزل في یعیشون الذین األطفال الشرعیین... 
 ؟ ذوي اإلعاقة الكبار…  المنزل؟  في السن  كبار...  منزلك؟

 . األخرى األعمدة لتكمل ، القادمة الجلسات في  أخرى مرة 2 األداة ستستخدم أنك العمیل أخبر •
 مناقشات إجراء عند وإعادتھا" األسرة نفقات أولویات تحدید: 2 األداة"  بـ االحتفاظ العمیل من اطلب •

 .مستقبلیة
 أو) التصویر   آلة إلى  الوصول إمكانیة لدیھ كان إذا( نسخة الحصول على في  الحالة  أخصائي یرغب قد •

.  الملف في بنسخة باالحتفاظ الحالة وألخصائي بنسخة باالحتفاظ للعمیل یسمح ھذا. بھاتفھ صورة التقاط
 فيالمتبعة  المعلومات ومشاركة البیانات  حمایة بروتوكوالت مع تتماشى  بطریقة ذلك یتم أن یجب

 العمل ھاتف استخدام: یلي ما البیانات لحمایة الممارسات أفضل أمثلة تتضمن. وكالتك أو منظمتك
 ، بك الخاص الكمبیوتر جھاز على الملفات تحمیل بمجرد بانتظام الصور   وحذف ، فقط بك الخاص
 حمایةل بروتوكول مسودة الطفل حمایة مسؤولیة مجموعة أصدرتوقد  . وغیرھا المرور، وكلمة

 )Protocol Sharing Information and Protection Data Draft.( المعلومات ومشاركة البیانات
  المستند مراجعة على فقم بتشجیعھ  – الحالة  أخصائي من توجیھ دون بذلك للقیام مرتاًحا العمیل  كان إذا •

 . التالیة الجلسة  وحتى اآلن من فیھا یفكر كما A األعمدة إلى عناصر  إضافة في واالستمرار
 الیسرى الزاویة في الموجود السھم( باحتیاجاتھا یفي وكیف األسرة دخل حول األسئلة بعض اطرح اآلن •

 ). 1 األداة من
o 1 األداة في السؤال ھذا  على اإلجابات مالحظة یمكن( لدیك؟  الدخل مصادر ھي ما (. 
o الحالي؟  الوقت في احتیاجاتك أسرتك تلبي كیف 
 المحددة؟  المساعدة ھذه على تعتمد ال التي االحتیاجات تلك لتلبیة طرق لدیك ھل •
 االحتیاجات؟  تلك تلبیة دون تحول التي العوائق ھي ما •
 االحتیاجات؟   تلك تلبیة في ستساعد والقسائم النقدیة  اتالمساعد  أن تعتقد كیف •

 
 

https://alliancecpha.org/system/tdf/library/attachments/draft_template_cp_cm_dpisp_january_2019.docx?file=1&type=node&id=35182
https://alliancecpha.org/system/tdf/library/attachments/draft_template_cp_cm_dpisp_january_2019.docx?file=1&type=node&id=35182
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 ) من بنین أو رجال( األسرة لرب أسئلة

بھا  بالغة  أنثى  أو  شریكة   أو  زوجة   لدیك  ھل •  احتیاجاتھن  عن  منزلك  في  الفتیات  تسأل  أن  یمكنھا  تثق 
  المنتجات  إلى  الحاجة  حول  الذكور  األسرة  أفراد  إلى  التحدث  في  یرغبن  ال  قد  ،  المثال  سبیل  على(  الخاصة
 ؟ )الصحیة

 ) فتیات أو سیدات( اإلناث للعمیالت أسئلة

 منزلك؟ في األموال إنفاق كیفیة في التأثیر أو اختیار على ةقادر أنت ھل •
 األسرة؟ میزانیة في االعتبار في المنزل في األخریات والنساء الفتیات  واحتیاجات احتیاجاتك تؤخذ ھل •
  إلى   الوصول  أو   المدرسة،   إلى  الذھاب  المثال  سبیل  على(  فیھا  المشاركة  یمكنك  ال  أنشطة   ھناك  ھل •

 الموارد؟ نقص بسبب) الصحیة الخدمات

 أسئلة متابعة بشأن السالمة 

 :المتعلقة بمسائل السالمة التالیة األسئلة بعض اطرح •
o ؟ عند صرف المساعدات النقدیة والقسائم باألمان ستشعر ھل س 
o باألمان؟ شعورك لضمان فعلھ یمكننا الذي  ما فلماذا؟ كذلك،األمر  یكن لم إذا 
o المساعدات   الذین  اآلخرین  من  أقل   بأمان  یشعرون  أو  سیكونون  أسرتك  أفراد   بعض  أن   تعتقد  ھل یتلقون 

 ؟ النقدیة والقسائم
 ؟ ھم فمن ، بنعم اإلجابة كانت إذا 
 أقل؟  بأمان سیشعرون فكیف ، بنعم اإلجابة كانت إذا 
o باألمان؟  الشعور على وأسرتك لمساعدتك فعلھ یمكننا الذي ما 

 الختام واإلغالق 

 . القادمة المرة في الذي ستلتقیان فیھ والوقت بالیوم وتذكیره وقتھ  على عمیلك بشكر الجلسة اختتم •
 . االجتماع أثناء تم إثارتھا جدیرة بالذكر  قضایا وأي المكتملة النماذج من  بنسخ حالة ملفات أي بتحدیث قم •
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 بعد تلقي العمیل أولى المدفوعات النقدیة وقسائم المساعدات .2

 
 جدولة المواعید:  

  قصیر وقت بعد والعمیل، الحالة  أخصائي بین واحدة مرةل المحادثة ھذه تتم أن یجب •
  المثالیة الناحیة من. المساعدات النقدیة والقسائم مدفوعات أول العمیل تلقي من جًدا

 استالم المساعدات.  من یومین إلى یوم غضون فيیكون ذلك 
 

 
 الوقت:  
 إلتمامھا دقیقة 30 و  ساعة إلى دقیقة 30 بین ما تستمر جلسة المتابعة أن المحتمل من •

 .العمیل مع
 العمیل معرفة  مدىو ؛قدراتھ الحسابیة مدى على سیعتمد لھذا األمر الوقت مدة •

 . الماضي في الخاصةلمصروفاتھ  تتبعمن  ما قام بھ ومقدار ؛ المیزانیة  إعداد بعملیات
 .العمیل تربك ال حتى منفصلتین جلستین في المحتویات تغطیة في ترغب قد •
 من ممكن قدرأكبر  تغطیة من تتمكن ال قد ،الیافعین  من عمالء مع العمل عند •

  المال مع تعامل قد  الطفل یكن لم  إذا خاصة صحیح  ھذا. واحد اجتماع في المحتوى
 . قبل من المیزانیة ومسألة

 
 سیحتاج أخصائي الحالة إلى:  

 .  تنقیحھالذي تم  2نسخة مطبوعة من النموذج النصي المكتوب  •
أساسیات  لمناقشة والعمیل الحالة  أخصائي بین األولى الجلسة  من المكتملة النماذج •

ً  كلیھما أو  2 األداة أو 1 األداة تكون قد. المیزانیة إدارة  . معا
 .  4، واألداة 3األداة  من نسخ مطبوعة •
 آلة حاسبة.   •

 
 مھام أخصائي الحالة قبل عقد االجتماع: 

  األدوات بإحضار لتذكیره بالعمیل االتصال الحالة  أخصائي على یجب ، االجتماع قبل •
  الجلسة خالل األدوات من  وذلك بناًء على ما تم العمل علیھ المكتملة 2  أو/  و 1

 .األولى
 

CVA ( 
 

 ھل شعرت بارتیاح بعد تلقیك المساعدات النقدیة والقسائم؟   •
o تتلقى  التي  القادمة  المرة  في  باألمان  شعورك  لضمان  بھ  القیام  یمكننا  الذي  ما  فلماذا؟ األمر كذلك،  یكن   لم إذا 

 بك؟  الخاص المساعدات النقدیة والقسائم فیھا
o ؟ النقدیة والقسائمالمساعدات  تلقي عند جدیدة مخاطر أي واجھت ھل 
o  ھذه  تجنب  لضمان   بھ   القیام  یمكننا  الذي  ما   لھا؟   تعرضت  التي   المخاطر  ھي  فما   نعم،  اإلجابة  كانت  إذا 

 بك؟ الخاص المساعدات النقدیة والقسائم فیھا تتلقى التي القادمة المرة في باألمان والشعور المخاطر
 

 ھل تشعر باألمان لوجود المساعدات النقدیة والقسائم في المنزل؟  •
o باألمان؟ الشعور على لمساعدتك فعلھ یمكننا الذي ما  فلماذا؟ ، األمر كذلك یكن لم إذا 

 
 عند صرف المساعدات النقدیة والقسائم؟ باألمان شعرت ھل •
o باألمان؟ شعورك لضمان فعلھ یمكننا الذي ما  فلماذا؟ ، األمر كذلك یكن لم إذا 
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o الحالي؟  الوقت في  أموالك تصرف أین 
o النقدیة والقسائم  عند  جدیدة  مخاطر   أي  واجھت  ھل المساعدات    ھي   فما  ،  بنعم  اإلجابة  كانت  إذا  ؟صرفك 

  المرة   في  باألمان  والشعور  المخاطر  ھذه  تجنب  لضمان  بھ  القیام  یمكننا  الذي   ما  واجھتھا؟  التي  المخاطر
 بك؟  الخاص المساعدات النقدیة والقسائم فیھا تتلقى التي القادمة

o من   السعر  نفس  یتقاضون  ھل  ؟منك  السعر  نفس  تشتریھا  التي  المنتجات  یبیعون  الذین  أولئك  یتقاضى  ھل
 مختلفًا؟ سعًرا تفرض وقد المنتج نفس تبیع أخرى أماكن ھناك ھل تعرفھم؟ الذین اآلخرین

o أي   أو  أمنیة  مشكالت  أو  ابتزاز   أي  واجھت  ھل   الخدمات،  رفض  تم  ھل   ، الدفع  في  زیادة  أي   واجھت  ھل  
 ؟ المساعدات النقدیة والقسائم توزیع منذ أخرى تحدیات أو مخاطر

الحالة  على  یجب  مخاطر،  أي  مواجھة  حالة  في  >---  الكیفیة   في  والنظر  ،  مشرفھم  إلى   التحدث  أخصائیي 
  إلى   للتوصل   العمیل  مع  والعمل  مستقبلیة،  مدفوعات  أي  قبل  والقسائمالالزمة لتعدیل تصمیم المساعدات النقدیة  

 .المخاطر آثار ھذه لتخفیف مناسبة تدابیر
  الطبیة  الرعایة  أو  االجتماعي  النفسي  والدعم   العقلیة  الصحة  دعم  على   للحصول   العمالء  إلحالة   مستعًدا  كن   >---     

 .العنف التي تعرضوا لھا أو المعاملة سوء تجارب أي عن أبلغوك إذا
 

بعد   االجتماع في   العمیل مع  األسرة  إنفاق  أولویات  تحدید   : 2كیفیة استخدام األداة  
 :والقسائم  النقدیة المساعدات تلقیھ الدفعة األولى من

 .األخیرة  الجلسة خالل ملئھا في بدأت التي 2  األداة في  الجدول نسخة جّھز •
 . والعمیل الحالة مسؤول مع 2 األداة  من الجدول ناقش •
 أي أضف القائمة؟  ھذه إلى إضافتھا  إلى تحتاج التي العناصر من المزید في فكرت ھل : العمیل اسأل •

  ضع. B العمود في العناصر ھذه تكالیف وأضف  A العمود في القائمة إلى إضافتھا وأراد  فكر فیھا عناصر
 ذات التكالیف في التفكیر  في البدء محاولة العمیل من اطلب. تغیر سعرھا قد  عناصر  أي  أیًضا اعتبارك في

 : لھ بالنسبة األولویة
 الرغبات؟  ھي ما االحتیاجات؟ ھي ما: اسأل العمیل •
•  ً  حیث: . 5  إلى 1 من األولویات بترتیب 2 األداة من C العمود إكمال في ابدأ أنت والعمیل معا

 . األسرة في  األفراد  وصحة ورفاھیة لنمو ضروري  العنصر. جدا  ضروري .1
 . ضروري .2
 .من الجید توفیره/  مفید .3
 . العنصر شراء یتأخر أن یمكن. ماسة لھ حاجة ھناك لیس  ولكن ، لدیك یكون أن جید .4
  أي صحة  أو رفاھیة أو لنمو ضروریًا لیس ولكنھ أو یریده، فیھ  مرغوب عنصر.  ضروري غیر .5

 .األسرة  أفراد من فرد
 أخصائي  على یجب. أسرتھ  ألفراد أو لھ بالنسبة ضروري  ھو ما حول العمیل آراء ھو ھنا یھم ما - تذكر •

 . أم غیر ضروري  ضروري ھو حكمھ فیما یفرض أن ال الحالة 
  والتي تمثل المنزل؟  داخل مختلفین ألفراد واحدة ستكون األولویات ھذه أن یشعر العمیل  كان إذا عما اسأل •

 :األسرة في األفراد لبعض أولویات محددة
o البالغین؟…  الصغار؟  األطفال…   ذوي اإلعاقة؟ األطفال…  الفتیان؟…   الفتیات؟...  أولویات ھي ما   ...

 منزلك؟ في یعیشون آخر  لشخص الشرعیین األطفال...  آخر؟  منزل في یعیشون الذین األطفال الشرعیین
 البالغین ذوي اإلعاقة؟ …  المنزل؟ في السن  كبار... 
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االرتیاح  األخرى  واألدوات  الجداول  فھم  قد  العمیل  أن  شعرت   إذا  >---- من  كافیة  درجة    تحدید   لعملیة  وأبدى 
 . 4 و  3 الجدولین إكمال في  البدء اآلن  فیمكنك قدًما، للمضي األولویات

 على  حصولھ بعد  االجتماع في العمیل  مع   الدخل تتبع  جدول   : 3كیفیة استخدام األداة  
 والقسائم:  النقدیة المساعدات أول

 . الذي وضعتھ مع عمیلك 3  األداة في  الجدول نسخة جّھز •
  على وأسرتھ العمیل یتلقاھا التي األموال مقدار معرفة من  سیمكنك الجدول ھذا إكمال أن وضح لعمیلك •

 . تكالیفھ جمیع تغطیة بإمكانھ كان إذا ما معرفة  على العمیل سیساعدوھذا . وشھر وأسبوع یوم مدار
 :  العمیلاسأل  •
o  "وأسرتك؟ أنت دخلك ھو ما" 
o  "لنا؟ لقاء آخر منذ جدیدة دخل  مصادر أي لدیك أصبح ھل " 

  .الكتابة في  بالرغبة إذا الجدول یكمل العمیل  اجعل أو.  األسئلة على العمیل بإجابات الجدول أكمل >----
 إكمال جدول تتبع الدخل  •

o مختلف دخل بمصدر صف كل أكمل...    إلخ  ، ج والصف ب، والصف أ،  للصف بالنسبة . 
o للعمیل اآلخر تلو واحًدا األعمدة من عمود كل اشرح . 
o  "المال تحصل على أین من: یعني " الدخل مصدر . 

 التكیف آلیات إلى اللجوء األسرة على یتعین كان إذا ما لفھم توضیحیة أسئلة طرح في  ترغب/  تحتاج قد >----     
 إخراج - األطفال؛  عمالة األطفال؛ زواج باألطفال؛ اإلتجار المثال سبیل على  - األطفال تشمل التي المحتملة السلبیة

 . وغیرھا ؛  المدرسة من األطفال
o  "الدخل استالم التاریخ الذي تم": الدخل استالم تاریخ  ً  .المستقبل في استالمھ تاریخ أو بھ فعلیا
o  "أو شھري  أو  أسبوعي أو یومي ھو ھل. الدخل ھذا  على األسرة حصول توقع تكرار مدى": الدخل تكرار 

 .التكرار معروف غیر أو سنوي
o  "الدخل إنفاق بكیفیة تتعلق شروط أي تفاصیل": شروط أي . 

 
  على یتعین التي األموال  مقدار معرفة من تمكنك ھذه الخطوة. الدخل إجمالي اجمع الجدول،  إكمال بعد >----      
 .محددة زمنیة فترة  مدار  على إنفاقھا وأسرتھ العمیل

واحتفظ بنسخة  . بھا لیحتفظ للعمیل  الدخل جدول من  األصلیة النسخة أعط  ، 2 و 1 األداة  في الحال ھو كما >----    
 .المقبل االجتماع الرجوع إلیھا خالل حیث یمكن. الحالة ملف منھ في

 
 

o وألسرتك؟  لك المقدم  المالي غیر اآلخر  الدعم  ھو ما: العمیل اسأل 
o المتوقعة؟ نفقات أسرتك ستغطي اآلخر دخلك مع المساعدات النقدیة والقسائم أن تعتقد ھل 
o لم یكن األمر كذلك إذا  ... 
 النفقات؟  بعض أولویات تحدید یمكن ھل 
 الالحقة؟  األشھر إلى النفقات بعض تأخیر یمكن ھل 
 النفقات؟ أولویات تحدید في مساعدتك مني ترید ھل 
 األسرة إنفاق أولویات تحدید: 2 األداة بمراجعة فقم ، بنعم اإلجابة كانت إذا. 
o لكي  اآلن،  العمیل  أخبر ما  یدرك  أنھ  كامل    األسرة،   معیشة  نفقات  یغطي  لدیھ  الذي  الدخل  كان   إذا  بشكل 

 .اإلنفاق األسري تتبعل الوقت مناسبة یستخدمھا بمرور أداة ستقوم بتوفیر
o النفقات تتبع  جدول: 4 األداة العمل من خالل . 
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  حصولھ بعد  االجتماع في   العمیل  مع المصروفات  تتبع  جدول   : 4كیفیة استخدام األداة  
 : وقسیمة   نقدیة  مساعدة  أول على
 .العمیل وبین بینك الذي تم توضیحھ 4 األداة  في الجدول من  نسخة جّھز •
  وأسبوع یوم مدار على العمیل ینفقھا التي األموال مقدار معرفة من سیمكنك الجدول ھذا إكمال أن اشرح •

 . أموالھ معظم تذھب أین معرفة على  العمیل سیساعدفھذا . وشھر
عندما یبدأ العمیل  النموذج یتم تعبئة سوف ذلك  من بدالً  ولكن ، معھ اآلن النموذج ھذا تمأل لن  أنك وضح •

  المرة في  تلتقیان عندما معًا المكتملة التفاصیل بمراجعة ستقوم أنت والعمیل. الوقت بمرور األموال بإنفاق
 . القادمة

 : على النحو التالي   الجدول اشرح •
  إكمال من العمیل یتمكن حتى اآلخر  تلو واحًدا  األعمدة من عمود كل اشرح .المصروفات تتبع جدول

 . فترة إنفاقھ للدخل أثناء النموذج
o  "المال فیھ أنفق الذي التاریخ أو الیوم تدوین العمیل على یجب": التاریخ: أ العمود . 
o  "العمود B :شراؤه تم الذي  العنصر تسمیة العمیل على یجب": شراؤه تم الذي العنصر . 
o  "العمود C :لشراء العنصر الكاملة التكلفة العمیل یكتب ھنا": للعنصر المدفوع المبلغ . 
o  "العمود D :الذي المتجر اسم كتابة ھنا یمكنھ. اختیاري ھذاو)": اختیاري( شراؤه تم الذي الموقع  

  أعلى أسعاًرا تفرض األماكن بعض كانت إذا  ما معرفة  في ھذا یساعد قد . العنصر منھ اشترى
 .غیرھا من باستمرار

o  "العمود E :الفرد الذي   تحدید في ھذا  یساعد أن یمكن": العنصر؟ ھذا من یستفید األسرة في من
 .األسرة داخل أولویة ھاحتیاجاتتعتبر 

القائم  یفكر أن یجب .القادم االجتماع خالل التفصیل من بمزید العمود ھذا في الواردة الردود استیضاح ینبغي >----
  عدم ، المثال سبیل على. األولویات ھذه تعكسھا قد التي والتمییز المساواة عدم وقضایا أنماط  في الحالة  على إدارة

  الحتیاجات األولویة إعطاء  عدم  أو. المنزل  في والفتیان الرجال الحتیاجات األولویة وإعطاء الجنسین بین المساواة
 لتشجیع طریقة في التفكیر  الحالة القائم على إدارة على یجب ھذه، التمییز قضایا تحدث عندما. اإلعاقة ذوي األطفال
 .بتأني األسرة داخل والسلوك التوجھات في التحول
  الدخل مصادر وجمیع المساعدات النقدیة والقسائم باستخدام تم الذي باإلنفاق ذكر قائمة بضرورة العمیل انصح

 . یتلقونھا التي األخرى
 . النموذج تعبئة حول أسئلة بطرح للعمیل اسمح •
  لدیھ لیس  أنھ العمیل أدرك إذا. معًا الجدول بمراجعة تقومان سوف التالیة  الجلسة خالل أنھ وضح للعمیل •

 :تحدید على  یساعدك فإن ذلك من شأنھ أن الشھر، نھایة في كافٍ  دخل
o ؛  وفورات في الدخل تحقیق یمكنك أین 
o و، تأجیلھا؛  یمكنك التي النفقات ھي ما 
o األولویات تحدید یمكنك كیف . 
 .بقدر إمكانھ التتبع جدول في التفاصیل من ممكن عدد أكبر ملء العمیل من اطلب. للعمیل الجدول أعط •

 
 الختام واإلغالق 

المساعدات النقدیة   قیمة  قام باستالم  كلما  المصروفات   تتبع  جدول:  4  األداة  تعبئة  بمحاولة  العمیل  قم بتذكیر •
 .بإنفاقھا وقام  بھ الخاصة والقسائم

 .ذلك بعد فیھ ستلتقیان الذي والوقت بالیوم وتذكیره وقتھ  على عمیلك بشكر الجلسة اختتم •
نسخ  حالة  ملفات  أي  بتحدیث  قم • إثارتھا  قضایا  وأي  المكتملة  النماذج  من  بإضافة  تم  بالذكر   أثناء  جدیرة 

 . االجتماع
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جلسات3 تلقیھ  الطفل   حمایة  حالة  إدارة  عمیل  مع  منتظمة   متابعة  .    النقدیة   المساعدات  عند 
 والقسائم

 
 جدولة المواعید:  

 خالل جلسات المتابعة.  والعمیل الحالة أخصائي بین المحادثة ھذه تتم أن یجب •
یجب أن تتم مناقشة ھذه النقاط مع األطفال المنفصلین عن ذویھم أو غیر المصحوبین،   •

واألطفال الذین یخضعون لبرنامج المنزل الصحي لألطفال في كل اجتماع مع العمیل 
 عند تلقیھ المساعدات النقدیة والقسائم. قد یتم ذلك أسبوعیاً أو نصف شھریاً أو شھریاً،

وذلك بناء على عدد المرات التي یتلقى فیھا العمیل مدفوعات المساعدات ومدة 
 التكرار.  

 الوقت، بمرور. اجتماع كل في البالغین مع النقاط ھذه  مناقشة في  البدایة  في ترغب قد •
  ، المثال سبیل على  ، فقط وتكون المال إدارةأساسیات  حول المناقشات وتیرة تقل قد

 .سنوي ربع  أساس على
 

 
 الوقت:  
  واحدة ساعة إلى دقیقة 30 بینلمدة تتراوح  اجتماع المتابعة یستمر أن المحتمل من •

  مدىو ؛قدراتھ الحسابیة مدى على سیعتمد لھذا األمر الوقت مدة. العمیل مع إلكمالھ
لمصروفاتھ   تتبع من  ما قام بھ ومقدار ؛ المیزانیة إعداد بعملیات العمیل معرفة

 الوقت بمرور وأسرع أسرع العملیة تصبح  أن المحتمل من . الماضي  في الخاصة
 . الجلسات  بین أكثر یكون مستعداً و باألدوات درایة أكثر العمیل یصبح حیث

 .  أقل تحدیثًا وتتطلب كامل بشكل النماذج استكمال یتم حیث أسرع ستصبح العملیة •
 

 
 سیحتاج أخصائي الحالة إلى:  

 الذي تم تنقیحھ.   3نسخة مطبوعة من النموذج النصي المكتوب  •
  لمناقشة والعمیل الحالة أخصائي بین الجلسات السابقة التي تمت من المكتملة النماذج •

ً  كلیھما أو 2  األداة أو 1 األداة تكون قد . المیزانیة إدارةأساسیات  ، باإلضافة إلى  معا
 . 3األداة 

 .  4، واألداة 3األداة  من نسخ مطبوعة •
 آلة حاسبة.   •

 

 
 مھام أخصائي الحالة قبل عقد االجتماع: 

  3 األداة بإحضار لتذكیره بالعمیل االتصال الحالة  أخصائي على یجب ، االجتماع قبل •
  آخر منذ ھا في الفترةإكمال من العمیل في حال تمكن  4 األداة إلى  باإلضافة المكتملة

 . لھ لقاء
 

 
 ھل شعرت بارتیاح بعد تلقیك المساعدات النقدیة والقسائم؟   •
o تتلقى  التي  القادمة  المرة  في  باألمان  شعورك  لضمان  بھ  القیام  یمكننا  الذي  ما  فلماذا؟ األمر كذلك،  یكن   لم إذا 

 بك؟  الخاص المساعدات النقدیة والقسائم فیھا
o المساعدات النقدیة والقسائم؟  تلقي عند جدیدة مخاطر أي واجھت ھل 
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o  ھذه  تجنب  لضمان   بھ   القیام  یمكننا  الذي  ما   لھا؟   تعرضت  التي   المخاطر  ھي  فما   نعم،  اإلجابة  كانت  إذا 
 بك؟ الخاص المساعدات النقدیة والقسائم فیھا تتلقى التي القادمة المرة في باألمان والشعور المخاطر

 
 ھل تشعر باألمان لوجود المساعدات النقدیة والقسائم في المنزل؟  •
o باألمان؟ الشعور على لمساعدتك فعلھ یمكننا الذي ما  فلماذا؟ ، األمر كذلك یكن لم إذا 

 
 عند صرف المساعدات النقدیة والقسائم؟ باألمان شعرت ھل •
o باألمان؟ شعورك لضمان فعلھ یمكننا الذي ما  فلماذا؟ ، األمر كذلك یكن لم إذا 
o الحالي؟  الوقت في  أموالك تصرف أین 
o النقدیة والقسائم  عند  جدیدة  مخاطر   أي  واجھت  ھل المساعدات    ھي   فما  ،  بنعم  اإلجابة  كانت  إذا  ؟صرفك 

  المرة   في  باألمان  والشعور  المخاطر  ھذه  تجنب  لضمان  بھ  القیام  یمكننا  الذي   ما  واجھتھا؟  التي  المخاطر
 بك؟  الخاص المساعدات النقدیة والقسائم فیھا تتلقى التي القادمة

o من   السعر  نفس  یتقاضون  ھل  ؟منك  السعر  نفس  تشتریھا  التي  المنتجات  یبیعون  الذین  أولئك  یتقاضى  ھل
 مختلفًا؟ سعًرا تفرض وقد المنتج نفس تبیع أخرى أماكن ھناك ھل تعرفھم؟ الذین اآلخرین

o أي   أو  أمنیة  مشكالت  أو  ابتزاز   أي  واجھت  ھل   الخدمات،  رفض  تم  ھل   ، الدفع  في  زیادة  أي   واجھت  ھل  
 ؟ المساعدات النقدیة والقسائم توزیع منذ أخرى تحدیات أو مخاطر

الحالة  على  یجب  مخاطر،  أي  مواجھة  حالة  في  >---  الكیفیة   في  والنظر  ،عمالئھم  إلى  التحدث  أخصائیي 
  إلى   للتوصل   العمیل  مع  والعمل  مستقبلیة،  مدفوعات  أي  قبل  الالزمة لتعدیل تصمیم المساعدات النقدیة والقسائم

 .المخاطر آثار ھذه لتخفیف مناسبة تدابیر
  الطبیة  الرعایة  أو  االجتماعي  النفسي  والدعم   العقلیة  الصحة  دعم  على   للحصول   العمالء  إلحالة   مستعًدا  كن   >---     

 .العنف التي تعرضوا لھا أو المعاملة سوء تجارب أي عن أبلغوك إذا
 

   خالل اجتماعات المتابعة الدوریة:  العمیل مع الدخل تتبع  جدول  :3األداة  مراجعة 
 

 . الذي وضعتھ مع عمیلك 3  األداة في  الجدول نسخة جّھز •
 العمود األول.قم بالعمل سریعاً على إعداد قائمة بموارد الدخل في  •
o لنا؟ لقاء آخر منذ جدیدة دخل  موارد أي لدیك أصبح ھل" : اسأل العمیل " 
 لھذه الفترة؟ ھل تكفي المساعدات النقدیة والقسائم مع موارد الدخل األخرى في تغطیة النفقات المنزلیة •
o شكل من أشكال الدعم غیر المالي في اآلونة األخیرة؟ ھل حصلت على 
o  إذا كان األمر كذلك، فما شكل ھذا الدعم؟ 

 التكیف آلیات إلى اللجوء األسرة على یتعین كان إذا ما لفھم توضیحیة أسئلة طرح في  ترغب/  تحتاج قد >----     
 إخراج - األطفال؛  عمالة األطفال؛ زواج باألطفال؛ اإلتجار المثال سبیل على  - األطفال تشمل التي المحتملة السلبیة

 . وغیرھا ؛  المدرسة من األطفال
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التي لدیھ حتى تتمكنا من االطالع على الدخل الذي تم الحصول علیھ   4اطلب من العمیل مشاركتك األداة  •

 والمبلغ الذي تم إنفاقھ خالل الفترة السابقة.  
 الذي قمت بإعداده مع العمیل.  3جھز نسخة من الجدول الموجود في األداة  •
.  أدناه النموذجیة  األسئلة قائمة من مالئمة أسئلة طرح یمكنك  معًا، المكتمل الجدول قیامكما بمراجعة عند •

 ھا جمیعھا. تسأل أن مطلوباً منك لیس
o لھا؟  تخطط لم أو تتوقعھا لم نفقات ھناك كان ھل 
o الشھر؟   ھذا اشتریتھ عنصر أغلى  ھو ما نفقاتك؟ ھي أعلى  ما 
o شھر؟ كلالمبلغ  ھذا  إنفاق إلى ستضطر ھل اإلنفاق؟ أولویات من ھذا  كان ھل 
o أن یمكنباعتقادك أنھ  ھل ؟المكان ھذا من تتسوق عندما جید  سعر على تحصل أنك تعتقد ھل  

 ؟  مكان من أرخص بسعر ھذا تشتري
o المكان؟   ھذا من الشراء عند تواجھھا مخاطر ھناك ھل 
o ھل ؟بالفتیانولیس   بالفتیات التكالیف بعض تتعلق ھل باألطفال؟ یتعلق التكالیف ھذه من أي 

 الخاصة؟ االحتیاجات ذويمن  األسرة بأفراد التكالیف بعض تتعلق
o إلى بحاجة كنت ھل تحملھا؟ بإمكانك یعد لم  والتي الماضي في تحملتھا التي التكالیف ھي ما  

 الماضي؟  الشھر خالل شرائھا من تتمكن لم أشیاء
o تحتاجھا؟ ولكن ال ، تریدھا  ألشیاء التكالیف ھذه بعض كانت ھل 

ھل تكفي المساعدات النقدیة والقسائم مع موارد الدخل األخرى في تغطیة النفقات المنزلیة اسأل العمیل:  •
 لھذه الفترة؟

o أولویات تحدید كیفیة في التفكیر ونحاول نفقاتك على معًا فاحصة نظرة فلنلقِ ...  كذلك األمر یكن لم إذا  
  2 األداة  استخدام  والعمیل ألخصائي الحالة یمكن. ما بطریقة التكالیف خفض أو ، تأخیره أو معین إنفاق

  علیھ یحصل الذي الدخل ضمن االحتیاجات وتلبیة اإلنفاق أولویات تحدید یمكن  كیف لمعرفة معًا 4 واألداة
 .العمیل

 :بنفقاتھأن یفي دخلھ   تغطیة أجل من وجدت أن العمیل یعاني إذا المال توفیر استراتیجیات بعض اعرض •
o األطفال أو األسر من بسیط عدد مع أو ،مع أفراد آخرین في المجتمع الشراءبحیث یتم : بالجملة الشراء 

 . أفضل سعر على وربما یحصلون أكبر بكمیات الشراء  من یتمكنوا حتى المجتمع، داخل
o بسعر البضائع یبیع من تحدید من للتمكن المختلفین الموردین أسعار في النظر: تنافسیة أكثر أسعار تحدید 

 . أرخص
o استخدام طریقة في مزید من االنتباه خالل من معینة تكالیف تقلیل للعمیل یمكن كیف حدد: الفاقد تقلیل  

 .التدفئة أو الكھرباء أو المحمول الھاتف فواتیر تخفیض المثال سبیل على. شیاءاأل
o الجدول  في  3 ،  2 ،  1 أنھا على المصنفة البنود تلك - األولویة ذات البنود شراء: األولویات على التركیز  

  على المصنفة  العناصر شراء الممكن من یكون  قد". األسرة إنفاق أولویات  تحدید: 2 األداة"  من بك الخاص
 . المال توفیر یتم عندما الحقًا 5 و 4 أنھا

o لتحدید واعمل" الرغبات"  ھي وما" االحتیاجات"  العناصر ھي ما راجع: الرغبات مقابل االحتیاجات 
، وتوفر في سعر تكون متوفرة فیھ بكلفة معقولة أن  یمكن الذي المكان حدد. االحتیاجاتمن  ولویاتاأل

 الرغبات.  
 االستدامة:  

 اسأل العمیل:  
  من بعض توفیر على قادًرا ستكون أنك تعتقد ھل ، شھر/  أسبوع كل تنفقھ ما مقدار نرى أن یمكننا اآلن •

 تنتھي دفعاتھا؟  عندما أو لھا مخطط غیر تكالیف ألي المساعدات النقدیة والقسائم
o   ....إن لم یكن األمر ذلك 

 التكالیف؟ بعض أولویات تحدید یمكن ھل 
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 التالیة؟  األشھر إلى التكالیف بعض تأخیر یمكن ھل 
 2 األداة فاستخدم ، بنعم اإلجابة كانت إذا  التكالیف؟ أولویات تحدید في مساعدتك مني ترید ھل  :

 .expenditure household Prioritising 2: Tool.األسري  اإلنفاق أولویات تحدید
 
 

ھذه  بالنفقات  كاملة  قائمة  إكمال  من  العمیل  یتمكن  لم   إذا • بتشجیعھ    الجلسة،  في  معھقم  أن    واالتفاق  على 
  وضح لھ .  المستقبلیة  للجلسات)  أسبوعي  أو  یومي  أساس  على(  ینفقھ  لما  شموالً   أكثر   بسجل  االحتفاظ   یحاول

 العمیل   أیًضا  ھذا  سیساعد.  فیھا  تلتقیان  التي  القادمة  المرة  في  معھ  التكالیف  مراجعة  من  سیمكنك  ھذا  أن
توزیع  حتى   المیزانیة  في   ومساعدتھ  لدیھ   المتبقیة  األموال  تتبع  على  المساعدات   موعد  من  التالیة  الدفعة 

 بأكملھا.  الفترة طوال أموالھ تدبیر على  قدرتھ  لضمان النقدیة والقسائم

 الختام واإلغالق 

  وما ینفقھ من المال   الدخل من    بالمعلومات حول ما یحصل علیھ   4  و  3  األدوات  تعبئة  بمحاولة  العمیل  قم بتذكیر•  
ب.  معھ  التالي   اجتماعك  وحتى  اآلن  من  النماذج   بتعبئة  قام   إذا   4  و  3  األدوات  من  أخرى   بنسخة  العمیل  تزویدقم 

 . السابقة

 .القادمة  المرة في فیھ انستلتقی الذي والوقت بالیوم وتذكیره وقتھ على عمیلك بشكر الجلسة  اختتم •

 . االجتماع  أثناء طرحھا تم جدیرة بالذكر قضایا وأي المكتملة النماذج من بنسخ حالة ملفات أي بتحدیث قم •
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النقدیة  4 المساعدات  تلقي  من  االنتھاء  اقتراب  مع  والعمیل  الحالة  أخصائي  بین  المناقشات   .
 والقسائم

 
 جدولة المواعید:  

 انتھاء من األقل على  شھر قبل والعمیل الحالة أخصائي بین المحادثة ھذه تتم أن یجب •
 . المساعدات النقدیة والقسائم

قد تحتاج إلى تذكیر العمیل مرات عدیدة بشأن موعد وقرب انتھاء المساعدات النقدیة  •
 والقسائم. 

 

 
 الوقت:  
  واحدة ساعة إلى دقیقة 30 بینلمدة تتراوح  اجتماع المتابعة یستمر أن المحتمل من •

 . العمیل مع إلكمالھ
قدرة العمیل على فھم    مدىو ؛قدراتھ الحسابیة مدى على سیعتمد لھذا األمر الوقت مدة •

 ما توضحھ لھ بخصوص اقتراب انتھاء توزیع المساعدات النقدیة وتبعات ذلك. 
 

 
 سیحتاج أخصائي الحالة إلى:  

 الذي تم تنقیحھ.   4نسخة مطبوعة من النموذج النصي المكتوب  •
  لمناقشة والعمیل الحالة أخصائي بین التي تمتالجلسات السابقة  من المكتملة النماذج •

معاً، باإلضافة إلى   كلیھما أو 2  األداة أو 1 األداة تكون قد . المیزانیة إدارةأساسیات 
 . 3األداة 

 آلة حاسبة.   •
 

 
 مھام أخصائي الحالة قبل عقد االجتماع: 

التأكد من مزود الخدمة المالیة عن موعد صرف آخر دفعة من المساعدات النقدیة   •
 والقسائم. 

  و 3 األداة بإحضار لتذكیره بالعمیل االتصال  الحالة أخصائي على یجب االجتماع قبل •
 .  المكتملة 4

  إحالة  مسار تشمل أن ویجب ، للعمیل ستعطیھا صغیرة نشرة إلعداد 5 األداة استخدم •
 المالئم مجتمعیاً والمخصص للمكان.   الطفل حمایة

 
 

 

 تحذیر ألخصائي الحالة: 
  أن المھم من. النتھاء المساعدات النقدیة والقسائم العمیل المحادثة ھذه تجھز أن یجب •

  أخصائي یكون أن یجب. سینتھي ومتى نھایتھ من یقترب األمر  أن  في صادقین نكون
  بأن المساعدات النقدیة وعد  تقدیم أو التوقع، أو األمل، خلق  عدم  على حریًصا الحالة 
 . یتم استئنافھا أو طویلة لفترة تستمر سوف

  سیلتقي ، المثالیة الناحیة من. بالمساعدات النقدیة والقسائم الحالة إدارة ربط ینبغي ال •
المساعدات النقدیة   انتھاء بعد األقل  على واحدة مرة عمالئھم مع الحالة مدیرو

 .والقسائم
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 صرف المساعدات النقدیة والقسائم؟  سینتھي متى تعرف ھل• 
   النقدیة والقسائم أنت وأسرتك؟للتعامل مع الوضع عندما تنتھي المساعدات  خطة  لدیك ھل •
 أخرى؟  دخل مصادر تأمین من تمكنت ھل •
 نفقاتك؟ دخلك یغطي ھل •
النقدیة    بدون  اآلخر   دخلك  خالل  من   بھا  الوفاء  یتم  بحیث  التكالیف  خفض  من  تمكنت  ھل   • المساعدات  وجود 

 والقسائم؟
 . والنفقات الدخل  على تفصیالً  أكثر نظرة إلقاء في یرغب العمیل كان  إذا 4 و 3 األدوات مراجعة یمكنك •
 االستراتیجیات  من  أي  عن  فاسأل   ،   تحدیا في المعیشة بسبب محدودیة الدخل  یواجھ   یزال  العمیل ال  كان  إذا   •

 . تطبیقھا من تمكن والتي سابقًا ناقشتھا التي التكالیف وخفض المال لتوفیر
o ؛ الرغبات مقابل االحتیاجات 
o بالجملة الشراء . 
o تنافسیة أكثر أسعار تحدید. 
o و. األولویات على التركیز 
o الفاقد تقلیل . 

 ؟المساعدات النقدیة والقسائم دعم فیھ تتلقى كنت الذي الوقت مدار  على  أموال أي توفیر من  تمكنت ھل •
 بسبب قرب انتھاء المساعدات النقدیة والقسائم؟  قلق أنت ھل •
 المساعدات النقدیة والقسائم؟ انتھاء  بعد مخاوفك أكبر ھو ما •

o حدوثھ؟ تخشى ما حدوث طرق منع حول معًا األفكار تبادل یمكننا ھل 
o بھ؟  تشعر الذي التوتر لتقلیل طرق إلیجاد معًا العمل یمكننا ھل 

 
وتفاقم    والخوف  التوتر  یسھم  قد  األحیان،  بعض  في  >---        الموقف  علیھ  التحديبسوء  ھو  مما   یمكن .  أكثر 

 . تكون ذات جدوى مع األطفال والبالغین أن یمكن التي االسترخاء أنشطة تقدیم الحالة  ألخصائي
مبلغ المساعدة النقدیة والقسائم قد قارب على    أن  الدخل  ھذا  على  یعتمدون  ومن  أسرتك  أفراد  جمیع  یعلم  ھل •

 االنتھاء؟
  ،  بالجملة  الشراء  مثل  -  سابقًا  ناقشناھا  التي  األموال  توفیر  نصائح  بعض  ممارسة  في  االستمرار  یمكنك  ھل •

 ؟ ذلك إلى وما ، التنافسیة األسعار وتحدید
 

 
 قمت بالعمل علیھا معھ.   التي األدوات استخدام في سیستمر كان إذا عما العمیل اسأل •
  في االستمرار من تمكنھ أن شأنھا من والتي اآلن  كان بإمكانك أن تقدم لھ مساعدة إذا عما العمیل اسأل •

 ؟ المساعدات النقدیة والقسائم انتھاء بعد األدوات استخدام
 :تحوي ھذه النشرة أن یجب. االجتماع أثناء للعمیل لتقدیمھا  5 األداة باستخدام صغیرة، نشرة بإعداد قم •
o العمیل اسم  ، 
o الحالة  أخصائي ھاتف ورقم اسم  ، 
o المساعدات النقدیة والقسائم انتھاء تاریخ ، 
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o و،  ؛ الطفل حمایة حالة إلحالة الطوارئ  حاالت في االتصال جھات أو الساخن   الخط ھاتف رقم 
o للمجتمعالمالئم   الطفل حمایة إحالة  مسار  من فنسخة  ، متاًحا كان إذا. 

 

 والقسائم  النقدیة المساعدات انتھاء  بعد  والعمیل  الحالة أخصائي  بین  . المناقشة 5

 
 جدولة المواعید:  

بعد   ، األقل  على واحدة  مرة والعمیل الحالة أخصائي بین المحادثة ھذه تتم أن یجب •
 .والقسائمالمساعدات النقدیة صرف   انتھاء من أسابیع  6 - 4 مضي

 

 
 الوقت:  
 .  العمیل مع إلكمالھ دقیقة 30لمدة تتراوح  اجتماع المتابعة یستمر أن المحتمل من •

 
 

 
 سیحتاج أخصائي الحالة إلى:  

 الذي تم تنقیحھ.   5نسخة مطبوعة من النموذج النصي المكتوب  •
 

 
 مھام أخصائي الحالة قبل عقد االجتماع: 

صرف آخر دفعة من المساعدات النقدیة   متى تمالتأكد من مزود الخدمة المالیة  •
 . للعمیل والقسائم

 

 

 تحذیر ألخصائي الحالة: 
  وعد تقدیم أو التوقع،  أو األمل، خلق عدم   على حریًصا الحالة أخصائي یكون أن یجب •

 . یتم استئنافھا سوف بأن المساعدات النقدیة
 
 

  طرحھا  یجب   التي   واألسئلة   مناقشتھا  یتعین  التي   النقاط  :5النموذج النصي المكتوب    
 انتھاء صرف المساعدات النقدیة والقسائم بعد

 
 ؟ كیف نظمت مسألة انتھاء صرف المساعدات النقدیة والقسائم• 
   ؟ ھل قمت بإدارة تأمین موارد الدخل األخرى •
 ؟ المنخفض  دخلك إجمالي  خالل من أسرتك  نفقات تغطیة یمكن بحیث  التكالیف خفض علیك كان ھل •

o ما ھي المواد التي توقفت عن شرائھا؟ 
o  كیف حددت األولویات؟ 

 ما ھي االستراتیجیات التي استخدمتھا لتخفیض التكالیف األسریة أو لرفع الدخل األسري؟  •
 وانسحاب األطفال من  ،  األطفال  زواج  المثال  سبیل  على   تنشأ،  قد   التي  الطفل  حمایة  مخاطر  إلى  استمع  >----

 ). األطفال عمالة  في وانخراط األطفال ،  المدرسة
 بانتھاء المساعدات النقدیة والقسائم؟  غیرھم من أكثرتأثروا  المنزل في بعینھم أفراد ھناك ھل •

o تأثراً؟ األكثر ھو برأیك المنزل في من 
o تأثروا؟  كیف س 

 معي؟ مشاركتھا في وترغب) CVA( دفعات بشأن التعاون اتفاقیة انتھاء منذ نشأت مخاوف أي ھناك ھل •
 



   2021االختبارات المیدانیة، إصدار شھر إبریل 
 الحاالت لدعم العمالء البالغین والیافعین بأساسیات إدارة المال   مجموعة أدوات ألخصائیي المسائل النقدیة:

 

Page 33 of 37 
 

 المال أساسیات إدارة  حول والعمالء الحالة أخصائیي  بین للمناقشات  داعمة  أدوات

 : ما ھي احتیاجات الطفل واألسرة؟  1األداة 

 ألخصائي الحالة الستخدامھ مع العمیل.   ھذا المخطط مخصص -
 . األطفال أو والطفل األسرة دعمب المشمول اإلنفاق من مختلفة فئات المخطط یوضح -
 النطاق  في  التفكیر  على  العمیل  مساعدة  الحالة  ألخصائي  یمكن  ،  األداة  الحدیث أثناء العمل على  خالل  من -

 .أسرتھ  واحتیاجات احتیاجاتھ لتلبیة تكبدھا یتم التي للتكالیف الكامل
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 : تحدید أولویات النفقات المنزلیة 2األداة 

.  الوقت  بمرور  األسرة  تتكبدھا  التي  المختلفة  استیعاب النفقات  على  والعمیل  أخصائي الحالة  2  األداة  تساعد -
 األولویات  تحدید عملیة في ساعدوت

 

 

 

 . …حیث ، 5 - 1 من األولویات ترتیب

 . األسرة في  األفراد  وصحة ورفاھیة لنمو ضروري  العنصر. جدا  ضروري .1
 . ضروري .2
 .یكون متوفراً  أن جید/  مفید .3
 . العنصر شراء یتأخر أن یمكن. اضطراریة لھ حاجة ھناك لیس  ولكن لدیك، یكون أن جید .4
  أي صحة أو رفاھیة أو لنمو ضروریًا لیس ولكنھ مطلوب أو فیھ  مرغوب عنصر.  ضروري غیر .5

 .األسرة  أفراد من فرد
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 : جدول تتبع الدخل  3األداة 

 

 : جدول تتبع النفقات/ المصروفات  4األداة 

 

(ھي  اإلنفاق  فئات )  5(  ؛  والعالج  الصحیة  الرعایة)  4(  ؛  المواصالت)  3(  ؛  واألحذیة  المالبس)  2(  الغذاء؛)  1: 
. وسائل االتصال)  8(  ؛  المالجئ)  7(  العامة؛  والنظافة  الصحي  والصرف  المیاه)  6(   ؛  الطفل  رعایة  أو/    و  التعلیم

 أخرى ) 11( ؛  الطوارئ أموال/ مدخرات) 10( ؛ اإلنتاجیة األصول/  العیش سبل مدخالت) 9(
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 مسار إحالة حمایة الطفل 

 : نشرة الخروج من المساعدات النقدیة والقسائم 5األداة 

 
 

 

  اسم العمیل  
  اسم أخصائي الحالة  

  رقم ھاتف أخصائي الحالة 
  تاریخ الدفعة النھائیة 

  اتصال  جھات/    الساخن   الخط  ھاتف  رقم
 الطفل  حمایة لحاالت الطوارئ
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