
در انتاریو، انجمنهای امداد کودکان )Children’s aid societies، با سرنام 
CAS( مسئولیت تحقیقات در مورد گزارشهای بدرفتاری با کودکان، که به آن 

سوء رفتار و نادیدهانگاری کودکان نیز گفته میشود، را بر عهده دارند. در 
کانادا، بدرفتاری با کودکان به طور کلی به کودکان یا نوجوانان کمتر از ۱۶ 
سالهای اشاره دارد که از ایمنی برخوردار نیستند چرا که از سوی والدین یا 
مراقبتکنندگانشان در معرض آسیب دیدگی هستند یا آسیب دیدهاند. سازمان 

ما هر روزه بیش از ۱۲۰ تلفن حاکی از نگرانی در مورد ایمنی کودکان در 
اجتماع دریافت میکند. تلفنهای رسیده در مورد ایمنی کودک به طور معمول 

شامل یکی از دستههای زیر میشوند: مرتبط با خشونت خانوادگی )٪۳۵(، 
سوء ظن در مورد آسیب جسمی، عاطفی، یا جنسی )۲۵٪(، والدینی که با 

دشواریهای ناشی از اعتیاد یا بیماری روانی دست به گریبانند به طوری که 
بر توانایی آنها در مراقبت از فرزندشان تأثیر میگذارد )۲۰٪(، نادیدهانگاری 

)قصور( در مورد کودک )۱۵٪(، و درگیری بین یکی از والدین و فرد نوجوان 
به طوری که نوجوان در معرض آسیب قرار میگیرد یا والدین نمیتوانند ایمنی 
فرزندشان را تأمین کنند زیرا رفتار خود نوجوان او را در خطر قرار میدهد 

)۵٪(. از هر کسی که از طرف یک کودک یا نوجوان با ما تماس گرفته است، 
سپاسگزاریم. مثلی است که میگوید برای پرورش یک کودک باید دهکدهای 

دست به دست هم دهند. شما عضو مهمی از آن دهکده هستید.

به تقریب ۸۰٪ تماسهایی که به تحقیقات منجر میشوند از سوی افراد 
»حرفهای« صورت میگیرد، از جمله آموزگاران، پلیس، پزشکان و مهد 

کودکها. ۲۰ درصد باقیمانده به طور معمول از سوی همسایگان، خانوادهها، 
دوستان یا منابع ناشناس انجام میشود. ما آگاه هستیم که انجام چنین تماسهایی 

برای افراد آسان نیست، اما این واقعیت که ما چنین حجمی از گزارشهای تلفنی 
را دریافت میکنیم بیانگر این امر است که شهروندان و کارشناسان حرفهای 

نسبت به ایمنی و مراقبت از کودکان این شهر عمیقاً حساسند.

هنگامی که تلفنی دریافت میشود، تماس دریافتی توسط دست کم دو کارشناس 
آموزش دیدهی رفاه کودکان بررسی میشود. آنها با استفاده از مجموعهای از 

معیارهای استاندارد استانی به تماس تلفنی گوش داده و پرسشهای خاصی 
مطرح میکنند که به آنها کمک خواهد کرد تا سطح خطر و لزوم تحقیقات 

درمورد حفاظت از کودک را شناسایی کنند. بسته به شدت خطر به دست آمده، 
تلفنهای دریافتی با کدهای تحقیقات »فوری« )ظرف ۱۲ ساعت( در صورتی 

که کودک آسیب دیده باشد، یا ظرف ۷ روز چنانچه در خطر آسیب باشد، 
رمزگذاری میشوند.

در سال ۲۰۱۴، انجمن امداد کودکان تورنتو )CAS( ۷٫۰۵۲ تحقیق و 
بازرسی انجام داد. حدود ۲٫۳۰۰ کودک، یا معادل تعداد شاگردان ۹۲ کالس 
درس، یافت شدند که تعریف بدرفتاری با کودک یا خطر آسیب دیدن از ناحیه 

والدین یا مراقب در موردشان مصداق داشت. تصور عمومی این است که 
CAS سرپرستی بیشتر کودکانی که مورد تحقیق قرار میگیرند را بر عهده 

میگیرد. واقعیت این است که پس از ِکبِک، انتاریو پایینترین نرخ کودکان تحت 
سرپرستی )۳ درصد( را دارد. این امر به این معناست که در ۹۷ درصد موارد 

تحقیقاتی که CAS انجام میدهد، کودک در نزد خانوادهاش باقی میماند و برای 
تضمین ایمنی او برنامهای تدوین میشود. هر یک از انجمنهای CAS به شدت 

تالش میکنند که این بخش از کار خود را بهبود بخشند و یکی از شرکای کلیدی 
در دستیابی به این هدف حلقهی بستگان و دوستان نزدیک کودک است. این 

افراد شامل پدر/مادر بزرگها، عمهها، خالهها، داییها، عموها و فرزندانشان و 
حتا خواهر یا برادر بزرگتر کودک )که به آنها حلقهی خویشان گفته میشود(، 
و نیز مربیان، آموزگاران و همسایگان )که مراقبت آشنایان( که کودک را به 

خوبی میشناسند و پیشقدم میشوند که به طور کوتا مدت ای بلند مدت از کودک 
مراقبت کنند. ما در تورنتو به شدت نیازمند اینگونه روابط خویشان یا آشنایان 

هستیم که به ما کمک کنند تا کودکان و نوجوانان را در درون خانوادهها یا 
اجتماع نگاه داریم.

هنگامی که کودکی به ناگزیر تحت مراقبت CAS در میآید، گزینهی ترجیحی 
همواره با مراقبت خانواده محور، از جمله مراقبت توسط خانوادههای رضاعی 

)foster families( است. خانوادههای رضاعی عضوهایی اساسی از همان 
دهکدهای هستند که وقتی کودکی نمیتواند در خانوادهی خودش بماند، در 

مراقبت از او به ما کمک میکنند. ما در تورنتو کمبود خانوادههای رضاعی 
داریم. به این معنا که شمار زیادی از نوجوانان تحت مراقبت به خانوادههایی 

خارج از شهر سپرده میشوند – دور از خانواده، اجتماع و در برخی موارد دور 
از فرهنگشان، چرا که فراهم کردن مراقبت توسط خانواده رضاعی، خویشان 
یا آشنایان در تورنتو میسر نیست. این امر برای ما راه حلی ترجیحی نیست. 

کودکان و نوجوانان تحت مراقبت در تورنتو به دهکده خودشان نیاز دارند. لطفاً 
به این امر بیاندیشید که نقش والدین رضاعی، خویشاوند یا آشنا را برای یک 

کودک تحت مراقبت درتورنتو بر عهده بگیرید.

چگونه و چرا کودکان تحت مراقبت انجمن امداد کودکان )CAS( قرار میگیرند
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