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KATHY HOCHUL 

 الحاكم
SHEILA J. POOLE 

ض   المفوَّ
 

 
 

      /        /       [ سنة/ يوم/شهر ]التاريخ  

 

      :  معرف الحالة       االسم 

      :  معرف مرحلة القبول       العنوان 

       /        /        : تاريخ البالغ      المدينة، الوالية، الرمز البريدي 
 

 ،     عزيزتي السيدة /عزيزي السيد

اده أنه تم تقديم بالغ إلى السجل المركزي لوالية نيويورك بشأن انتهاك األطفال وإساءة  خطابًا مف(  CPS)خدمات حماية الطفل المحلية  أرسلت لك  

قد أجرت   ( CPS)خدمات حماية الطفل يُعد هذا الخطاب إشعاًرا لك بأن   . يزعم تعرض أحد األطفال لإليذاء أو سوء المعاملة ( SCR)معاملتهم 

لإليذاء أو  ( األطفال )تجد رجحانًا معقواًل لألدلة على تعرض الطفل   لم CPSوهذا يعني أن  . تحقيقًا وقررت أن البالغ ال أساس له من الصحة

 . سوء المعاملة

قانون الخدمات  ) ريخ البالغ  سنوات من تا 10لمدة    SCRوتبقى في قاعدة بيانات    يتم إغالقها قانونيا  جميع البالغات التي ال أساس لها من الصحة

.  يعني أنه ال يجوز االطالع على البالغ الذي ال أساس له من الصحة إال في مواقف محدودة يسمح بها القانون  اإلغالق القانوني  §(. 422االجتماعية  

أو نفس الطفل أو  الشخص  فس  بمراجعة بالغ ال أساس له من الصحة إذا كانت تحقق في بالغ جديد يتضمن ن   CPSعلى سبيل المثال، قد تقوم  

إخبار أصحاب العمل أو وكاالت الترخيص بأن لديك بالغ ال    SCRقانونيًا، ال يمكن لـ  يتم إغالقه   ومع ذلك، نظًرا ألن البالغ.  الطفل   شقيقة/شقيق

 . أساس له من الصحة 

هذا يعني أنه سيتم إتالف البالغ الذي ال أساس له من .  سنوات من تاريخ البالغ، سيتم محو البالغ الذي ال أساس له من الصحة   10بعد مرور  

 .سيحدث هذا تلقائيًا  -سنوات   10بإتالف البالغ في غضون  SCRال تحتاج إلى مطالبة . الصحة

، SCRللحصول على نسخة من سجل البالغ في  .  SCR، فيحق لك الحصول على نسخة من سجل  بأنك الشخص المذكور في البالغ  إذا تم تحديدك

 : الكتابة إلى  يرجى
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 .  SCRأو تعيش في نفس المنزل، فال يحق لك الحصول على نسخة من سجل أحد أقارب الطفل   إذا تم ذكرك في البالغ فقط ألنك

أي  هذا البالغ على  إغالق    لن يؤثر.  التعامل معها بشكل منفصل ، فمن المهم أن تعرف أن جميع البالغات يتم  CPSإذا كان لديك أكثر من بالغ في  

لذلك، إذا تم إخبارك بأن لديك بالًغا آخر مثبت، فلن يكون لهذا اإلشعار أي تأثير . األخرى التي تم ذكر اسمك فيها كمحل للبالغ CPSمن بالغات 

 . بالمثل، إذا كنت تتلقى خدمات، فإن هذا اإلشعار ال يغير تلك الخدمات. البالغذلك على 

مساًء، من االثنين إلى    5:00صباًحا و  8:00بين الساعة    1-844-337-6298أسئلة حول هذا الخطاب، فيرجى االتصال بالرقم    إذا كانت لديك

يرجى تضمين نسخة من هذا الخطاب أو معّرف الحالة وأرقام معرف  .  على العنوان المذكور أعاله  SCRيمكنك أيًضا الكتابة إلى سجل  .  الجمعة

 . المكتوبة أعلى هذا الخطاب المرحلة 
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 ع خالص الشكر والتقدير،م

 
،  Lisa Ghartey Ogundimuالموقرة 

 نائب مفوض 
 قسم رعاية الطفولة وخدمة المجتمع


