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عزيزنا
الغرض من هذا اإلخطار هو إعالمك بنتائج التحقيق في بالغ باالشتباه في إيذاء طفل أو إساءة معاملته ،تم التحقيق فيه بواسطة مكتب خدمات حماية الطفل
معقوال ( ً
ً
)( )child protective services (CPSالمحلي في منطقتك .لقد تقرر أن البالغ "ال أساس له" .يعني هذا أن  CPSلم تجد ً
دليال موثو ًقا)
دليال
على أنك قد تم إيذاء طفل أو إساءة معاملته.
يتم إغالق البالغات التي ال أساس لها قانونيًا بواسطة السجل المركزي لعموم والية نيويورك الخاص بحاالت إيذاء األطفال وإساءة معاملتهم
)( .)New York Statewide Central Register of Child Abuse and Maltreatment (SCRهذا يعني أن  SCRستحتفظ بسجل بالبالغ
الذي ال أساس له الخاص بك ،ولكن ستظل جميع المعلومات قيد السرية ولن تتم مشاركتها مع أي شخص أو مؤسسة إال في ظروف محدودة للغاية يسمح بها
قانون الوالية .يمكن أيضًا أن تتم إتاحة البالغ المغلق لـ  CPSأو لوكالة تابعة للوالية تحقق في بالغ جديد بإيذاء طفل أو إساءة معاملته تشمل مرتكب الفعل
أو الطفل المعتدى عليه أو بأحد إخوة الطفل .ال تتم إتاحة البالغ المغلق الذي ال أساس له ألصحاب األعمال أو وكاالت الترخيص.
سيتم تدمير البالغات المغلقة بعد عشرة أعوام من تاريخ البالغ ولن تتم إتاحتها ألي شخص تحت أي ظروف .سيتم ذلك تلقائيًا وال يتطلب ذلك أي إجراء من
أي شخص.
يرجى مالحظة أنه يتم التعامل مع كل بالغ بشكل منفصل وأن إغالق هذا البالغ تحدي ًدا لن يؤثر على أي بالغات أخرى يمكن أن يكون قد ُذكر اسمك فيها
بصفتك الشخص المُقدم ضده البالغ أو شخصًا آخر .لذلك ،إذا كان قد تم إعالمك ساب ًقا بإثبات "صحة" بالغ آخر ،فسيظل هذا البالغ لدى  SCRولن يتم
إغالقه .إذا كنت تتلقى خدمات كنتيجة لبالغ آخر ،فلن تؤثر هذه النتيجة على هذه الخدمات.
إذا كان لديك أي أسئلة تتعلق بهذا الخطاب ،يرجى االتصال بالرقم  1-844-337-6298بين الساعة  8صباحً ا ،و  5مسا ًء ،من اإلثنين إلى الجمعة ،فيما عدا
العطالت ،أو قم بمراسلة السجل المركزي لعموم الوالية [العنوان أدناه] وارفق نسخة من هذا الخطاب أو اذكر رقم تعريف الحالة ورقم تعريف المرحلة في
خطابك .أرقام التعريف هذه مذكورة أعلي يسار هذا الخطاب.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
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