
 

 ما هو نوع المساعدة التي بأمكاني الحصول عليها؟ 

أنت تعلم أفضل من أي شخص أخر ما تحتاجه أنت 
سوف يعمل األخصائي األجتماعي معك أليجاد  وأسرتك.

نوع المساعدة المناسب. وكذلك سوف يقوم/تقوم بتوضيح 
الخدمات والموارد ووسائل الدعم المتوفرة من قبل 

 األنسب لك ولعائلتك.   مجتمعك. معاً ستقرر ما هو

فيما يلي المجاالت التي ثبتت أهميتها في تحسين صحة 
سوف نقوم بالتحدث عن هذه األمور في ورفاهية األسر. 

 لقاءاتنا: 

  وجود روابط قوية مع أطفالك 

 تكون على دراية بأساليب التربية  أن 

  معرفة كيفية أستعادة التوازن وطلب المساعدة
 عند الحاجة 

 عالقة قوية مع المجتمع ير تطو 

  القدرة على تلبية المتطلبات االساسية لعائلتك 

 

 نجد ما هو مطلوب لتعزيز وتقوية أسرتك معاً س
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ن تك عمساعدة عائل يمكن لقسم رعاية األطفال واألسر
طريق توصيلك بالخدمات والموارد في المجتمع 
  للحصول على الدعم المتواصل أو عند الحاجة. 

 

 لماذا تلقيت طلب أستجابة تقييم األسرة؟ 

 عائلتك عن طريق  تم قبول تقرير يخص
 الخط الساخن

 
  ضئيلتم أعتبار التقرير ذو خطر 

 
 لم يكن لدى عائلتك أي أتصال أو أتصال 

محدود بقسم رعاية األطفال واألسر في 
  السابق

 
 تم التأكد من سالمة طفلك 

 

 

 

 

 

 

 في تحديد الحلول التي تجعل منهم أكثر قدرة وقوة. 

لى التأكيد على ع ج أستجابة تقييم األسرة قائمأن برنام
تعزيز األسرة والعمل سوية مع األسر لتحديد قوتهم 

وحاجاتهم والمساعدة في ربط تلك العوائل مع 
الخدمات والدعم في المجتمع. أن الغرض من هذا 

النهج هو أبقاء األسر واألطفال في غنى عن التواصل 
عن طريق  وذلك مع قسم رعاية األطفال واألسر

ة تلك العوائل في تحديد الحلول تمكين ومساعد
لمشكالتهم والعمل سوية مع البرامج والمنظمات 

 المجتمعية. 

  يعمل برنامج أستجابة تقييم األسرة؟ كيف 

ر من قبل برنامج أستجابة بمجرد أن يتم قبول التقري
تقييم األسرة، سيقوم األخصائي بتقييم أمن وسالمة 

 . اطفالكم وكذلك تحديد قوة وحاجات أسرتك

وبعد التأكد من سالمة أطفالكم، يمكن لألسر أن تقرر 
  كانت ترغب بالمشاركة في تلك الخدمات. فيما أذا

ويتم عقد أجتماعات فريق الطفل واألسرة لغرض 
وضع الخطط لتوفير الدعم ألسرتك ومناقشة 

المخاوف. وتقوم األسر بتحديد األشخاص الذين 
 ترغب بدعوتهم الى تلك االجتماعات. 

اً سوف نقوم بوضع خطة الخدمة التي تصف مع
الخطوات المتخذة لدعم أسرتك من قبل قسم رعاية 

 المجتمع ومن قبلك أنت أيضاً. واألطفال واألسر، 

 

 

 

 ما هو الرد المتباين؟ 

تفي أو زيارة من قسم يمكن أن يكون تلقي أتصال ها
 سر امراً مخيفاً. ال واألرعاية األطف

ستجابة بطريقة مختلفة على ن هو األالمتباي أن الرد
وبمجرد أن مزاعم أساءة معاملة األطفال وأهمالهم.  

نعلم أن أطفالكم بأمان، يمكن لألخصائي أن يعرض 
عليك نوع من الخدمة يطلق عليه أستجابة تقييم 

 األسرة. 

  ماذا يقصد بأستجابة تقييم األسرة؟

 أن أستجابة تقييم األسرة هوعبارة عن برنامج: 

 ن لدى جميع األسر القوة والقدرات يؤمن بأ 

 الحفاظ على أمن األطفال 

  ال يوجه اللوم 

  يعمل سوية مع الوالدين ودعمهم 

  يوفر الخدمات والموارد لضمان تلبية
 حاجات األسر 

  .يساعد على ربط األسر مع مجتمعاتهم 

ولقد الحظت البعض من الواليات التي قامت بأستخدام 
 أفضل لألطفال، بما في ذلكنظام الرد التبايني نتائج 

 قدر أكبر من األرتياح لدى األسرة ألنهم شاركو 

 


