Orientimi i Vullnetarit
Pritshmëritë & Përgjegjësitë

VEPRIMTARIA
Drejtoria Arsimore e Filadelfias: Kush Jemi Ne
Nevoja: Pse Vullnetari eshtë i Rendësishëm
Përmbledhje: Paketa e Vullnetarit
Kodi i Sjelljes së Vullnetarit
Si të bëhesh Vullnetar: Marrja e Ҫertifikatave të Pastërtisë

Proçedurat e Sigurisë & Raportimit
Provoni Njohuritë tuaja

OBJEKTIVAT E TRAJNIMIT

Në fund të këtij
trajnimi ju do të …
Kuptoni
nevojën e
shkollës tuaj,
dhe se sa të
rendësishëm
janë
vullnetarët
për
plotësimin e
këtyre
nevojave

Kuptoni
përbërësit e
Paketës së
Vullnetarit
dhe si ta
plotësoni
atë.

Keni besim
se si të
vazhdoni
vullnetarizmi
n në shkollën
tuaj.

Kuptoni se ju
jeni një
raportues i
detyruar
dhe çfarë
do të thotë
kjo.

Si të dalloni
shenjat e
abuzimit me
femijën dhe
hapat si të
përgjigjeni.

Ndjeheni i
lumtur si
vullnetar!

DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS:

KUSH JEMI NE

DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS:
KUSH JEMI NE

Të gjithë Nxenësit mund
dhe do të mësojnë.

Mësimi me Cilësi të Lartë,
eshtë baza e punës tonë.

Vlerat Tona
Prindërit dhe Familjet janë
partnerët tanë.

Ne jami kujdestarë të
besuar të burimeve
publike.

DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS:
KUSH JEMI NE

Vizioni Jonë
Për gjithë fëmijët,
Një shkollë e mire,
Pranë shtepisë së tyre.

DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS:
KUSH JEMI NE

Në ç’ka
bazohet
puna jonë?

100% e nxenësve
do të diplomohen,
përgatiten për
kolegj dhe
punësim.

100% e
tetëvjeçarëve
do të lexojnë në
nivelin e klasës.

100% e
shkollave do të
kenë drejtues
dhe mësues të
shkëlqyer.

Ne do të marrim
100% të fondeve
tënevojshme për
shkolla të
përparuara dhe
zero defiçit.

Synimet
Tona
Kryesore

DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS:
KUSH JEMI NE

134,041 Nxenës

8,693 Teachers

0.20% Amerikan Indian/Lindur në Alaskë
8.30% Aziatikë
17,373
Employees

50.49% Të Zinj/Afrikan Amerikan
20.07% Hispanik/Latino

341 Principals
& Assistant
Principals

8,339 Admin &
Support Staff

7.06% Shumë-Racor
0.07% Lindur në Hawai/Ishuj te Pacifikut
13.81% Të bardhë

Nxenës me
Paaftësi:
14.05%

Nxenës që
kanë Dhunti:
1.74%

Nxenës që
Mësojnë
Anglisht:
10.47%

220 Shkolla
150 Shkolla
Fillore

15 Shkolla
Tetëvjeçare

55 Shkolla
të Mesme

NEVOJA:

PSE KANË RENDËSI VULLNETARËT

PSE KANË RËNDËSI VULLNETARËT
Ne mbështetemi
tek vullnetarët për
të ndihmuar rritjen
e nxenësve tanë
dhe arritjen e
potencialit të tyre
të plotë.

Rritja e gjeneratës së
ardhëshme, eshtë një
përgjegjësi e
përbashkët, në të
cilën të gjithë duhet të
marrim pjesë.

PSE KANË RËNDËSI VULLNETARËT

Historia e

Yllit të Detit

PËRMBLEDHJE:
PAKETA E VULLNETARIT

ҪFARË ESHTË PAKETA E VULLNETARIT?
Që të filloni punën vullnetare, nga ju kërkohet që të plotësoni dhe
dërgoni në sekretarinë e shkollë tuaj, Paketën e Vullnetarit.
Paketa e Vullnetarit duhet të përfshijë:
Marrëveshjen e Kodit të Sjelljes së Vullnetarit

Ҫertifikatën e Pastërtisë për Abuzimin me Femijën
Kontroll nga Shteti i PA të Rekordeve Kriminale
Kontroll nga FBI OSE Formulari i Firmosur i Vullnetarit
Ҫertifikata e Plotësimit të Orientimit për Vullnetarin

KUSH DUHET TË PLOTËSOJË PAKETËN E VULLNETARIT?
Paketën e Vullnetarit e plotësojnë vetëm të rriturit, që janë në shkollë si vullnetarë
Të rriturit, që janë vizitorë në shkollë, NUK kanë nevojë të plotësojnë Paketën e Vullnetarit.

Vullnetarët
Një i rritur që aplikon për një pozicion tëe
pa paguar në shkollë, program, aktivitet,
ose shërbim, ose një person përgjegjës për
mirëqenien e femijës, ose që ka kontakt
direkt si vullnetar me femijën.

Shëmbujt përfshijnë:
• Tutorët/mentorët
• Pjestarët e SAC, HSA, ose PTA
• Ndihmës në Bibliotekë
• Ndihmës nëe Pritje
• Ndihmës në aktivitete/Mbrëmje
• Shoqërues në ekskursion

vs.

Vizitorët

Individët që ndjekin/vëzhgojnë një takim,
ose aktivitet pa ofruar shërbime për
nxenësit, personelin, ose shkollën dhe të
cilët nuk janë përgjegjës për kujdesin,
mbikqyrjen, drejtimin, ose kontrollin e
femijëve.

Shembujt përfshijne:
• Netët “Përsëri në Shkollë”
• Takimet Prind/Mësues
• Mbledhjet e Shkollës
• Koncertet e Shkollës
• Mbrëmje Festive

KTHIMI I PAKËTËS TUAJ TË VULLNETARIT
Kujt duhet t’ja dorëzoj
dokumentacionin tim?
Ju duhet të sillni të gjithë
dokumentacionin në shkollën tuaj dhe t’a
dorëzoni atë në sekretari, e cila më pas
ja dërgon për rishikim drejtorit, ose
Koordinatorit për Vullnetarizmin.
Pas rishikimit, dokumentacioni do të
ruhet në një dosje të sigurtë.

Kur mund të filloj si vullnetar?
Me firmosjen nga Drejtori të
Marrëveshjes të Kodit të Sjelljes së
Vullnetarit, ju mund të filloni menjëherë!

KTHIMI I PAKËTËS TUAJ TË VULLNETARIT
A eshtë e nevojshme që të plotësoj
çdo vit shkollor Paketën e Vullnetarit?
Jo. Paketa juaj e Vullnetarit do të jetë e
vlefshme për 60 muaj (5 vite).
Nëse doni të punoni vullnetar në ndonjë
shkollë tjetër, ose nëse fëmija juaj
ndryshon shkollën, ju mund t’a përdorni
Paketën tuaj të Vullnetarit në shkollëen
tjetër (nëse dokumentacioni eshtë më
pak se 60 muaj) Vetëm firmosni një
Marrëveshje të re të Kodit të Sjelljes së
Vullnetarit, për miratim nga drejtori!

KODI I SJELLJES SË VULLNETARIT

KODI I SJELLJES SË VULLNETARIT
Të gjithë vullnetarët në Drejtorinë Arsimore të Filadelfias, duhet të ndjekin këto standarde:

Sapo të arrij në shkollë, Unë do të firmos
në sekretarinë e shkollës.

Do të ndjek udhëzimet e administratorëve
të ndërtesës, mësuesve dhe/ose pjestarëve
të duhur të personelit.

Unë e kuptoj që jam përgjegjës për ndjekjen e
politikave dhe procedurave të Drejtorisë
Arsimore të Filadelfias. Unë e kuptoj që SDP
ka një përkushtim të fortë per diversitetin dhe
përfshirjen e gjithë nxënësve. Unë do ti zbatoj
këto politika dhe vlera, në kohën e
vullnetarizmin. Unë nuk do t’i ndaj pikëpamjet
e mija politike dhe personale me nxenësit, kur
të jem vullnetar. Për pyetje të këtij karakteri
unë do të konsultohem me mësuesin, ose
drejtorin.

Unë do të ndaj me mësuesit dhe/ose
administratorët e shkollës për çdo çështje
që mund të kem në lidhje me mirëqenien e
nxënësit dhe/ose sigurinë.

Unë jam dakord të sillem në mënyrë
profesionale dhe të respektueshme gjatë
gjithë kohës. Unë e kuptoj që roli I
vullnetarit eshtë rol model për nxenësit dhe
do të sillem në këtë mënyrë.

Unë do të përdor vetëm banjot për të
rriturit në ndërtesë.

KODI I SJELLJES SË VULLNETARIT
Të gjithë vullnetarët në Drejtorinë Arsimore të Filadelfias, duhet të ndjekin këto standarde:

Unë nuk do të mbaj me vete armë të
asnjë lloji gjatë kohës që do të jem në
mjediset e shkollës, ose në aktivitetet e
saj jashtë mjediseve shkollore.

Unë nuk do të mbaj ose do të tymos
duhan, ose produkte që kanë në
përmbajtje nikotinë dhe nuk do të mbaj,
ose do të jem nën ndikimin e alkoolit,
marijuanës, ose drogave ilegale në
mjediset shkollore, ose gjatë aktiviteteve
jashtë mjediseve shkollore.

Unë e kuptoj, që gjatë periudhës së
vullnetarizmit, Unë mund të marr dijeni për
informacione private, ose sensitive ndaj
nxënësve, familjeve, ose personelit. Unë jam
dakord që të ruaj konfidencialitetin e këtij
informacioni jashtë shkollës. Unë nuk do t’a
ndaj informacionin për nxënësit, ose
personelin me ndonjë njeri tjetër, dhe do të
plotësoj detyrat e mia si vullnetar, siç
theksohet në kodin e sjelljes.

Unë jam dakord që të shmang
shfrytëzimin, ose ndikimin e padrejtë ndaj
një nxënësi, për përfshirjen e tij në një akt
jo ligjor, ose imoral, ose të një sjelljeje e
cila mund të jetë subjekt disiplinor për
sjellje të padenjë, pavarësisht nëse
nxënësi përfshihet në këtë lloj sjelljeje.

Unë jam dakord që të mos përfshihem në ngacmime
seksuale ndaj nxënësve, vullnetarëve të tjerë, ose
punonjësve të shkollës. Unë do të shmang kontaktet e
padenja me ndonjë nxënës, pavarësisht nëse është ose
jo në mjedisin shkollor, të cilat përfshijnë të gjitha
format e prekjes seksuale, marrëdhëniet seksuale,
raporte romantike, ose çdo prekje e cila është e
papranueshme për nxënësin, ose që është jo e duhur
për një moshë të caktuar, për gjininë dhe pjekurinë e
nxënësit. Unë do të jem i përmbajtur ndaj prekjes dhe
përqafimit të nxënësve, edhe në rastin kur kontakti fizik
nxitet nga nxënësi.

Unë jam dakord që të njoftoj menjëherë
shkollën nëse unë jam i arrestuar për
kundërvajtje ose krim, si dhe shkelje që
lidhen me seksin, drogën, sulmin, ose
armët.

SI TË BËHESH VULLNETAR:

MARRJA E ҪERTIFIKATAVE TUAJA

MARRJA E ҪERTIFIKATAVE TUAJA
Të gjithë
vullnetarëve ju
duhen 3 çertifika:
1. Ҫertifikata e
Historisë për
Pastërtinë ndaj
Abuzimit me Fëmijë

2. Kontrolli i
Rekordeve Kriminale
të Shtetit të
Pensilvanisë

3. Kontrolli i
Historikut nga FBI me
shënjat e gishtave,
OSE një Vërtetim të
Firmosur të
Vullnetarit.

KONTROLLI I ABUZIMIT ME FEMIJE & REKORDEVE KRIMINALE

1.
FALAS
&
I Vlefshëm
Online!
2.

Ҫertifikata e Historisë për Pastërtinë ndaj Abuzimit me Fëmijë

https://www.compass.state.pa.us/CWIS/Public/Home

Kontrolli i Rekordeve Kriminale të
Shtetit të PA
https://epatch.state.pa.us/Home.jsp

Si mund te filloni?
a.) Krijoni një llogari.
b.) Futni informacionin tuaj.
c.) Ҫertifikata juaj do të dërgohet në adresën tuaj
të email_it.

Nuk ke email? S’ka problem!
 Takoni Koordinatorin e Përfshirjes se Familjes.
 Plotësoni dhe postoni një kopje të printuar.
 Shkoni në qendrën e Prindit & Familjes në
adresë: 440 N. Broad St.

Kontrolli nga FBI, OSE një Vërtetim të Firmosur të Vullnetarit.
Nëse
keni
jetuar
në shtetin
e Pensilvanisë for
gjatë
If
you
have
lived
in Pennsylvania
10 viteve
fundit
…
the
pasttë10
years…

Nëse
NUK
keni NOT
jetuar pa
ndërprerje
në shtetin e
If you
have
lived
in Pennsylvania
Pensilvanisë
gjatë
viteve të fundit…
for
the past
1010years…

•
•

• Kaloni Kontrollin nga FBI me
gjurmët e gishtave
• Cost: $24.25
• Plotësoni online formularin:
www.pa.cogentid.com
• Shkoni në vendin e caktuar për
Gjurmët e Gishtave, për shërbimet
e tilla

Firmosni Fletën e Vërtetimit Vullnetar

E gjeni online në
www.philasd.org/face

PËRMBLEDHJA E ҪERTIFIKIMEVE
Të gjithë vullnetarët duhet të kenë në dosje këto çertifikata:


Ҫertifikata e Historisë të Pastërtisë për Abuzimin me Fëmijë

 Kontrolli i Rekordeve Kriminale të Shtetit
 Kontrolli nga FBI, OSE një Vërtetim i Vullnetarit.

Ҫertifikatat do të jenë të vlefshme për 60 muaj (5 vite)

PYETJE TË PËRGJITHËSHME PËR ҪERTIFIKATAT
Ҫfarë ndodh, nëse del diçka në kontrollin tuaj
të pastërtisë?
•Drejtoria Arsimore e Filadelfias, merr në konsideratë:
•Sigurinë e nxënësve dhe personelit tonë.
•Natyrën dhe rëndësinë e shkeljes(ve).
•Kohën e kaluar që nga vuajtja e dënimit/vendimit.
•Natyrën e punës vullnetare, për të cilën aplikanti ka
kërkuar të jetë vullnetar.
•Ndikimin pozitiv që ka individi në shoqëri, që nga koha
e dënimit.

Kush i rishikon çertifikatat e pastërtisë?
• Drejtorët do të rishikojnë të gjitha
dokumentat e pastërtisë

• Nëse drejtorët kanë pyetje për
informacionin e shprehur në dokumentat,
ata do të emailin Zëvëndës Kryetarin për
Marrdhëniet e Punësimit.

A mundet të apeloj vendimin e drejtorit
për çertifikatat e pastërtisë?

A kanë mundësi individët pa numër pune
të punojnë vullnetarë?

• Ҫdo vullnetar i cili pengohet për
vullnetarizëm në shkollë, si rrjedhojë e
rezultateve në çertifikata, mund të apelojë
vendimin e shkollës duke dërguar email në:
parentappeals@philasd.org.

• Po, nëse këta individë kanë çertifikatat e
Abuzimit me Femijën dhe Kontrollin e
Rekordeve Kriminale në dosje (këto nuk
kërkojnë SSN) dhe punojnë me një punonjës
të Drejtorisë Arsimore si supervizor gjatë
gjithëe kohës.

PROҪEDURAT E SIGURISË &
RAPORTIMIT

AKTI (ACT) 126:
AKTI I NJOHJES & RAPORTIMIT TË ABUZIMIT ME FEMIJËN

Vullnetarët janë përgjegjës
për njohjen e shenjave për
abuzimin me femijën dhe
raportimin e rasteve të
mundëshme të abuzimit me
femijën.
Mbrojtja e nxenësve tanë
eshtë një përgjegjësi e
përbashkët, ku ne presim që
vullnetarët të marrin pjesë.

RAPORTUES TË DETYRUAR
ҪFARË?
Raportuesve të detyruar ju
kërkohet ligjërisht të
raportojnë për dyshime
abuzimi dhe pakujdesshmëri
ndaj fëmijës.

KUSH?
Të gjithë punonjësit e Drejtorisë
Arsimore, kontraktorët e pavarur
dhe vullnetarët janë raportues të
detyruar.

PSE?
Politika Nr 906, për Abuzimin me Fëmijën (adoptuar në Maj
2016), kërkon që personeli, kontraktorët dhe vullnetarët të
jenë raportues të detyruar. Politika Nr 916 mbi vullnetarët
(adoptuar në Qershor 2017) kërkon që të gjitë vullnetarët të
trajnohen si të njohin dhe raportojnë abuzimin me fëmijën.

ҪFARË ESHTË ABUZIMI ME FEMIJËN?
Në formën e vet më bazike, abuzimi
me fëmijën dhe pakujdesshmëria,
është përcaktuar sipas ligjeve
federale, si:
akt veprimi, ose
mosveprimi, i cili rezulton
në vdekje, dëmtim serioz
fizik, ose emocional,
abuzim seksual, ose
shfrytëzimi i një fëmije

akt veprimi, ose
mosveprimi, i cili paraqet
një rrezik të menjëhershëm
për dëmtim serioz të një
fëmije.

NDËRVEPRIMET E PËRSHTATËSHME & TË GABUARA
MIDIS TË RRITURVE DHE FEMIJËVE
Të Përshtatëshme

Të Papërshtatëshme ose të
Dëmshme

Verbale

• Lavdërimi
• Përforcimi i shprehive pozitive
të punës, ose të sjelljes

• Komentet e degraduara, ose
seksuale
• Shakatë e rrezikëshme

Fizike

• Rrahja e shpatullave të femijës
• Mbajtja e dorës së një fëmije të
vogël, kur zbret nga autobuzi
• Përqafimin i fëmijës kur fëmija
ndjehet i pashqetësuar dhe kur
kontakti fizik nuk është
asnjëherë romantik, ose
seksualisht intim.

• Përkëdhelja e të ndenjurave
• Kontakti intim, romantik,
ose seksual
• Ndëshkimi trupor
Shfaqja, ose përfshirja e një
fëmije në veprimtari
pornografike.

LLOJET E ABUZIMIT ME FEMIJËN:
ABUZIMI FIZIK
DEFINITIONPËRCAKTIMI
Ҫdo dëmtim fizik, ose vdekje e cila
shkaktohet jo si rrjedhojë aksidentale.

ҪFARË TË MENDOJMË PËR
Shënjat
•Djegie të pashpjegueshme,
•Blana( shënja) të pashpjegueshme në faqe,
buzë, gojë, kurriz, kofshë dhe në të ndenjurat,
•Dëmtime në kokë, ose të dhëmbëve,
•Kafshime nga njerëzit,
•Vizita të shpeshta në spital,
•Një fëmijë që duket i frikësuar nga prindërit, që
nuk dëshiron të shkojë në shtëpi,
•Një fëmijë që frikësohet të jetë në shoqërinë e
një pjestari të veçantë të personelit,
•Forca fizike e përdorur nga kujdestari i fëmijës
dhe
•Një fëmijë që duket shumë i gatshëm të
kënaqë të tjerët.

LLOJET E ABUZIMIT ME FEMIJËN:
ABUZIMI FIZIK
MIT:
Prindërit e mirë nuk irritohen, ose nevrikosen me sjelljen e femijëve të tyre.

FAKT:
Të gjithë prindërit nevrikosen herë-pas-here me fëmijët e tyre. Eshtë normale të
jesh i nevrikosur, por nuk është në rregull ti lëndosh ata kur je i nevrikosur.

Ҫfarë do të bëni ju?
Skenar
Është dita e parë e ngrohtë e
pranverës dhe Jordyn, 10 vjeçare,
ka veshur pantallona të shkurtëra.
Ju vëreni që ajo ka njolla djegie lart
e poshtë kofshëve të saj. Ato kanë
madhësinë dhe formën e cigareve.
Ju e pyesni atë që çfarë ka ndodhur
me këmbët e saj dhe ajo përgjigjet
“Asgjë”

Ҫfarë do të bëni ju?
Ju thoni

“Jordyn, kjo duket si diçka që me të
vërtetë ju ka lënduar. Unë dua t’ju
ndihmoj. Më trego çfarë të ka
ndodhur.”

Ҫfarë do të bëni ju?
Ndërmerrni veprimin
• Telefononi në “Childline” dhe
përshkruani atë që keni parë.
• Raportoni incidentin edhe te
drejtori juaj

LLOJET E ABUZIMIT ME FEMIJËN:
ABUZIMI SEKSUAL
DEFINITIONPËRCAKTIMI

Ndodh kur një i rritur përdor forcën
mbi një fëmijën dhe e përfshin atë
në një akt seksual, përfshirë edhe
pornografinë për fëmijë, ose e
detyron një fëmijë të ndjekë një akt
seksual.

ҪFARË TË MENDOJMË PËR
Shënjat
•Fëmija papritur refuzon të marrë pjesë në veprimtari fizike,
• Fëmija ka vështirësi, ose dhimbje në ecje, ose kur rri ulur,
• Fëmija ka dhimbje fyti të shpeshta dhe te paspjegueshme,
• Fëmija ka shkumë, ose infeksione urinare,
• Fëmija ka çjerrje, ose gërvishtje poshtë rrobave,
• Fëmija ndërmerr kontakt seksual agresiv me një fëmijë
tjetër,
• Fëmija ka njohuri, ose sjellje të pazakonshme seksuale,
•Kontakt seksual fëmijë- me -fëmijë,
• Fëmija ka shënja në brendësi të kofshëve,
• Fëmija ka frikë të rrijë vetëm me një individ të caktuar,
• Fëmija ka çrregullime të gjumit, dhe
•Ankth, nervozizëm, ose përhumje të vazhdueshme.

Ҫfarë do të bëni ju?
Skenar
Vëllai 19 vjeçar i Amelias do të vijë
të marrë të motrën nga një
program jashtëshkollor. Ajo ju
thotë se e do vëllain e saj dhe se
ata natën në dhomën e saj kanë
“sekrete” .

Ҫfarë do të bëni ju?
Ju thoni
“Amelia, janë disa sekrete që është
mirë t’i thuhen mësuesit. Ne do t’i
telefonojmë disa njerëzve me të
cilët është mirë të flasim.”

Ҫfarë do të bëni ju?
Ndërmerrni veprimin
• Telefononi në “Childline” dhe
përshkruani incidentin
• Raportoni incidentin te drejtori
juaj.

Ҫfarë do të bëni ju?
Skenar
Mr. Jay punon për një organizatë
që menaxhon në shkollë një
program jashtë shkollor.
Një fëmijë ju thote se “pee-pee e
Mr. Jay është më i madh se i tij.”

Ҫfarë do të bëni ju?
Ju thoni
Kjo është një situatë kur është më
mirë të heshtësh. Ju nuk duhet të
ndikoni, ose shtrembëroni fjalët e
fëmijës. Thjesht raportoni atë që
keni dëgjuar.

Ҫfarë do të bëni ju?
Ndërmerrni veprimin
• Telefononi “Childline” dhe
spjegoni atë që keni dëgjuar
• Menjëherë duhet t’i raportoni
drejtorit, në mënyrë që Mr. Jay
mund të caktohet në detyrë
tjetër, që nuk ka ndërveprim me
fëmijët, ndërsa çeshtja të
qartësohet.

LLOJET E ABUZIMIT ME FEMIJËN:
ABUZIMI EMOCIONAL
DEFINITION PËRCAKTIMI
Model i ndërveprimit të dëmshëm midis
prindit/kujdestarit dhe fëmijës, të tilla si
kriticismi, nënvlerësimi, refuzimi, ose
mosshfaqja e dashurisë, që rezultojnë në një
rritje dhe zhvillim të mangët psikologjik.

ҪFARË TË MENDOJMË PËR

Shënjat
•Ҫrregullime në të ngrënë, si anoreksia, ose
ngrënia pa masë (bulimia),
•Sjelle nervoze të tilla si kafshimi i gozhdëve,
larja e tepruar e duarve, ose shfaqja e një
ankthi ekstrem,
•Sjellje mizore, të tilla si përdorimi i forcës
fizike, ose fjalëve për të lënduar një person
tjetër ose kafshë,
•Mungesë e lidhjes emocionale me prindin
ose kujdestarin,
•Vonesa në zhvillimin fizik dhe emocional dhe,
•Orvajtje për vetëvrasje.

Ҫfarë do të bëni ju?
Skenar
Në një program pas shkollor po
bëhet një mbulesë për familjen.
Një djalosh 7-vjeçar- Tommy, thotë
që ai nuk ka qejf të bëjë asgjë me
prindërit e tij. Ai refuzon të
kontribuojë në punën e
përbashkët. Ekipi ka vërejtur se ai i
injoroi familjarët e tij, kur ata
erdhën në program.

Ҫfarë do të bëni ju?
Ju thoni

“Tommy, kam vënë re se jeni i
mërzitur me familjen tuaj. Je
mirë?”

Ҫfarë do të bëni ju?
Ndërmerrni veprimin
Në këtë rast, ju duhet të vazhdoni
vrojtimin dhe të dokumentoni atë
që shikoni.
Bëjini me dije personit të duhur të
personelit për bisedën tuaj, kështu
që edhe ata mund të vrojtojnë për
shenja të keqtrajtimit.

LLOJET E ABUZIMIT ME FEMIJËN:
MOSKUJDESI
DEFINITION

PËRCAKTIMI

Dështim i prindit, ose kujdestarit që të ofrojë
nevojat bazike të fëmijës, të cilat përfshijnë
ushqimin, strehimin, mbikëqyrjen,
veshmbathjen, nevojat e tyre mësimore, ose ato
mjekësore. Pakujdesshmëria mund të ekzistojë
për shkak të refuzimit për t’ja ofruar, OSE për
shkak se familja nuk ka mjetet financiare të
nevojshme për fëmijën e tyre

ҪFARË TË MENDOJMË PËR
Shënjat
•Lypja ose vjedhja e parave për ushqim,
•Higjenë e varfër,
•Veshmbathje të papërshtatëshme, ose të
pista,
•Mesatare e ulët në gjatësi dhe peshë,
•Mungesa të mëdha,
•Uri kronike,
•Marrja e përgjegjësive të të rriturve, të tilla si
kujdesi për më të vegjlit në familje, ose
përgatitja e ushqimit,
•Sjellje që është e ngadaltë, ose e përgjumur,
•Të qënit tepër i lodhur dhe
•Kërkesë e papërshtatëshme për vemëndje.

LLOJET E ABUZIMIT ME FEMIJËN:MOSKUJDESI

Ҫfarë do të bëni ju?
Skenar
6-vjeçarja-Marjorie ju thotë që ajo
duhet të përgatisë darkën për dy
fëmijët e vegjël në shtëpi, (moshat
1 dhe 2 vjeç) kur mamaja e saj
shkon në punë. Në shtëpi nuk asnjë
person tjetër të rritur.

Ҫfarë do të bëni ju?
Ju thoni
“Uau, bëj be që është e vështirë.”
Me një fëmijë të kësaj moshe,
mund të jetë më mirë të mos
zhvillohet biseda më tutje. Bëni
raportin dhe e lini çeshtjen në
kujdesin Shërbimeve të Mbrojtjes
së Fëmijëve (Child Protective
Services).

Ҫfarë do të bëni ju?
Ndërmerrni veprimin
•

Telefononi “Childline” dhe
spjegoni atë që dëgjuat.
• Pastaj, shikoni nëse familja ka
nevojë për ndihmë për gjetjen e
një kujdestareje, ose për
ndërtimin e lidhjeve sociale.

Ҫfarë do të bëni ju?
Skenar
Nëna e Zach-ut nuk ka sjellë
zëvëndësues për aparatin që i
duhet Zach-ut. Zach_u ka astmë
të rëndë dhe ka nevojë për ilaçe.

Ҫfarë do të bëni ju?
Ju thoni
Për nënën ose kujdestarin:
“Znj. Jones, Aparati i urgjencës i
Zach-ut është bosh. Në këtë
gjendje ne nuk mund t’a mbajmë
atë këtu pa aparat.”

Ҫfarë do të bëni ju?
Ndërmerrni veprimin
Sigurohuni që nëna e Zach-ut ka
akses në shërbimet mjekësore të
kërkuara për këtë rast.
Nëse problemi përsëritet,
telefononi “Childline”.

SI TË BËHET NJË RAPORT
Raportuesit e detyruar, duhet të bëjnë një raportim të
menjëhershëm dhe të drejtëpërdrejtë në rastet e dyshimit
të abuzimit me fëmijët në “Childline”.
Për këtë janë 2 rrugë:

Në mënyrë elektronike:
www.compass.state.pa.us/cwis,
www.compass.state.pa.us/cwis

Telefon në 1-800-932-0313.

TELEFONIMI

TELEFONIMI

PAS TELEFONIMIT: HAPI TJETËR
Menjëherë njoftoni drejtorin, ose personin e caktuar p
Nëse ju keni raportuar “Childline” nëpermjet telefonit:
Ju gjithashtu duhet të plotësoni një raport për abuzimin e
dyshuar me fëmijën —të quajtur CY-47 — dhe ta paraqitni
brenda 48 orëve të raportit gojor, në agjensinë lokale për fëmijët
dhe të rinjtë. Ky formular mund të gjendet online në:
www.KeepKidsSafe.pa.gov, ose nga agjensia për fëmijët dhe të
rinjtë.
Nëse e plotësoni raportin online, ju nuk keni nevojë të plotësoni
formularin CY-47.

KUR TË RAPORTONI
Ju duhet të
bën një
raport për
“Childline”,
në rast se
paraqiten
këto situata:

Ju viheni në kontakt me një fëmijë gjatë punës vullnetare (në
mjedisin e shkollës dhe jashtë saj) dhe keni dyshime se fëmija është
abuzuar

Ju jeni përgjegjës për kujdesin, mbikëqyrjen, drejtimin, ose trajnimin
e fëmijës dhe keni dyshime se fëmija është abuzuar.
Një individ ju thotë, që një fëmijë është viktimë e abuzimit.

Një person 14 vjeç, ose më i madh, ju thotë që kanë kryer abuzim me
fëmijë.

SI TË SILLESH KUR FEMIJA TË FLET NË MIRËBESIM?

Ndiqni hapat e mëposhtëm:
1 Dëgjojeni fëmijen.
2 Sigurojeni fëmijën.
3 Qëndroni i qetë.
4 Ofroni çdo ndihmë të menjëherëshme që
mundni për sigurinë e fëmijës.
5 Mos i premtoni fëmijës se ju nuk do t’i
thoni ndonjërit; nga Drejtoria Arsimore e
Filadelfias juve ju KERKOHET të raportoni.
6 Informacionin e dhënë nga fëmija mos e
ndani me abuzuesit e supozuar të tij.

PËRCAKTIMI I ABUZIMIT ME FEMIJËN
Abuzimi i fëmijës
nuk është kurrë
bardh-e-zishpesh është e
paqartë nëse
duhet raportuar,
ose jo. …

Rregulli më i Mirë:
GJITHMONE të gabosh duke
mbajtur krahun e fëmijës.

Mos harroni, roli juaj i parë është të raportoni!
• MOS beni hetim
• MOS merrni ne pyetje
Lërini ekspertët e “Childline” të përcaktojnë çfarë ka ndodhur dhe të ndërmarrin investigimin.

Raporti juaj do të merret seriozisht dhe ju NUK do të jeni subjekt i ndonjë veprimi ndaj jush,
përderisa raporti është hartuar në mirëbesim, edhe nëse pretendimet nuk rezultojnë të
vërteta.

MIT
Kur ju bëni një raport abuzimi ndaj femijës, fëmija do të largohet nga familja e tij.

FAKT
Më pak se 5% e fëmijëve që raportohen për abuzim, ose moskujdesje, janë larguar nga
shtëpia dhe zakonisht jo për një kohë të gjatë. Për ata që nuk janë larguar, familjet e tyre kanë
marrë shërbime, që garantojnë sigurinë e fëmijës.

BËNI RAPORTE TE MENJËHERËSHME
Pse ka rëndësi bërja direkte dhe e menjëherëshme e
raportit për “Childline” ?

• Zvogëlon ri-viktimizimin e fëmijës nëpërmjet
organizimit të hetimit;
• Zvogëlon traumat e panevojshme, që mund të
rezultojnë nga përsëritja, pyetjet e detajuara
ndaj fëmijës;

• Rrit mundësinë e mbajtjes në përgjegjësi të
kundërvajtësve;
• Garanton që ekspertët e çeshtjes po bëjnë
investigimin;

• Nxjerrin menjëherë jashtë fokusit rastet e
pabazuara.

VAZHDIMËSIA E RAPORTIMIT
Ҫfare ndodh pas bërjes së raportit?
• Raporti çohet në agjensinë lokale për fëmijët dhe
të rinjtë
• Agjensia lokale heton raportin për përcaktimin
nëse akuzat mund të jenë abuzim fëmije

• Investigimi fillon brënda 24 orëve
• Kryhet një hetim i plotë për të përcaktuar
nëse fëmija është abuzuar dhe cilat janë
shërbimet e duhura për fëmijën dhe familjen.
• Investigimi duhet të bëhet brënda 30 ditëve,
me përjashtim të rasteve kur agjensia ofron
fakte pse investigimi nuk mund të kryhet gjatë
kësaj kohe

DËNIMET E MUNDËSHME PËR MOS RAPORTIM

Ҫfarë ndodh
nëse raportuesi
nukfails
zbaton
What
if a mandated
reporter
to
ligjin përthe
raportimin?
follow
law?
Raportuesit e detyruar, të cilët me dashje
nuk raportojnë abuzimin me fëmijën, mund
të marrin dënime të cilat radhiten nga
shkelje të shkallës së dytë, në krim të
shkallës së dytë.

PYETJE TË PËRGJITHËSHME
A duhet ta dijë me siguri raportuesi i detyruar, që një fëmijë është
abuzuar?
• Jo. Një raportues i detyruar është përgjegjës për hartimin e raportit, kur ata
dyshojnë se një fëmijë është viktimë e abuzimit
A janë të detyruar raportuesit të bëjnë raport, kur ata mësojnë që
abuzuesi është një tjetër nga ai i cili është i dyshuari i mëparshëm?

• Po. Asgjë nuk i kërkon një fëmije të paraqitet para një raportuesi të detyruar, që të
bëjë një raport.
A duhet që një raportues i detyruar të japë emrin e tij?
• Ligji kërkon që raportuesi të identifikojë veten e tij dhe mënyrën e kontaktimit. Ky
informacion është i dobishëm, nëse duhen të dhëna për qartësimin e situatës, ose
informacion shtesë, në këto raste punonjësi që merret me çeshtjen mund të
kontaktojë raportuesin.

PYETJE TË PËRGJITHËSHME, VAZHDIM
A do të bëhet i njohur identiteti i raportuesit?
• Identiteti i raportuesit do të mbetet konfidencial me përjashtim të nëpunësve të
zbatimit të ligjit, ose zyrës së prokurorit.
A do të dëshmojë në gjyq një raportues i detyruar?
• Raporuesve mund t’ju kërkohet te dëshmojnë në një çeshtje gjyqësore civile, ose
kriminale, përfshirë edhe një proçedure gjyqësore për të mitur, ose për krime.
Si e mëson raportuesi se çfarë po ndodh me raportin e hartuar dhe se
çfarë po bën agjensia për mbrojtjen e fëmijës nga abuzimi i
mëtejshëm?

• Raportuesit do të marrin informacion nga Departamenti në lidhje me statusin final të
raportit, nëse ai ishte i pabazuar, nëse ka informacion, ose është i bazuar, si dhe për
shërbimet e planifikuara që janë ofruar për mbrojtjen e fëmijes..

Pyetje?
volunteer@philasd.org

TESTONI NJOHURITË TUAJA:
TEST PËR RAPORTUESIN E
DETYRUAR

