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االجتماع
الوقائي 
لألسرة 

 Preventive Family Team Conferencing

"السير في طريق التفوق واالستماع إلى رأيك"

ما مدة انعقاد االجتماع؟
ساعة ونصف إلى ساعتين، على حسب الحاضرين واألمور   ◄  

التي تتم مناقشتها.

كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
تحدث مع العامل االجتماعي الخاص بك حول ما يمكن أن   ◄  
تتوقعه واألشخاص الذين يجب أن تدعوهم. فسوف يساعدك 

)تساعدك( في النقل ورعاية األطفال وخدمات الترجمة.

معلومات االجتماع:

التاريخ :______________________________

التوقيت :______________________________

الموقع : ______________________________

العامل االجتماعي القائم بالتخطيط :_______________

رقم الهاتف :____________________________
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ما هو االجتماع  الوقائي األسري؟
 ◄  يجمع االجتماع الوقائي األسري بين األشخاص المهتمين   

بأسرتك وباالعتناء بها.  
ومع  معك  الممكنة  القرارات  أفضل  التخاذ  فرصة  يعد   ◄

أسرتك. 
مكان للحديث عن اإلنجازات والمخاوف والمسائل الهامة   ◄

األخرى التي تواجهها أسرتك.  

من الذي يحضر االجتماع الوقائي األسري؟
أفراد األسرة:  ◄  

الوالدين   ♦  
األطفال )من سن 10 سنوات فيما أكبر(.  ♦  

العّراب  أو  األقرباء  أحد  مثل  آخرين،  أشخاص   ♦  
أو  األصدقاء  أحد  أو  العماد(  في  األم  أو  )األب 

روحي. قائد 
جهات تقديم الخدمات:  ◄  

المعاون  و/أو  الوقائية  للوكالة  االجتماعي  العامل   ♦  
االجتماعي و/أو المشرف.

جهات تقديم الخدمات التي تعمل بالفعل مع أسرتك.  ♦  
جهات تقديم الخدمات األخرى التي ال تعمل مع أسرتك   ♦  

ولكن قد تكون لديها القدرة على تقديم المساعدة.
ممثلو المجتمع، إذا وافقت على ذلك.    ◄  

سوف يقوم أحد المتخصصين في اجتماعات خدمات األطفال   ◄  
الخدمات  تلبية  من  للتأكد  االجتماعات  بعض  بحضور 

الحتياجات أسرتك

لماذا ينبغي أن أحضر؟
أفكارك ومشاعرك. صوتك مهم  التعبير عن  ليتسنى لك   ◄  

جًدا ويجب أن يسمعك اآلخرون.
للتأكد من تلبية الخدمات الحتياجاتك واحتياجات أسرتك.  ◄  

 ◄ هذا االجتماع من أجلك وهو ينعقد بشأنك أنت وأطفالك.                   
 ◄ أنت أفضل من يعرف أسرتك.

ماذا يحدث في االجتماع الوقائي األسري؟
يقوم أحد منظمي االجتماعات المدربين بقيادة االجتماع من   ◄  

خالل الخطوات التالية:
♦  الخطوة 1 الحديث حول هدف االجتماع ومراميه   

ومبادئه األساسية.
♦ الخطوة 2  يتحدث كل شخص عن سبب حضوره   

)حضورها( لالجتماع. 
♦ الخطوة 3  الحديث عن نقاط القوة الموجودة في أسرتك   

واحتياجات أسرتك ومخاوفها. 
تبدأ المجموعة في وضع/في التفكير بشكل  ♦ الخطوة 4   

جماعي إليجاد أفكار.
تقر المجموعة استخدام خطة معينة. ♦ الخطوة 5   

يوافق كل شخص على األشخاص الذين  ♦ الخطوة 6   
يقومون بتنفيذ األشياء واألوقات التي يتم 

فيها التنفيذ. 
سيتم سماع صوتك في كل خطوة. 

ما نوع االجتماعات  الوقائية األسرية التي 
سأحضرها؟ 

اجتماع تخطيط:   ◄  
كل ستة أشهر سوف تتم دعوتك إلى اجتماع لمناقشة   ♦  

تقدم أسرتك.
وتكون هذه فرصة للحديث عن أحوالك ولرؤية ما إذا   ♦  
كانت هناك تغييرات يجب إدخالها على خطة الخدمات 

الخاصة بك.
إنها فرصة لكم كفريق لمراجعة ما يجب أن يحدث لدعم   ♦  

أسرتك. 
المتخصصين في  إلى هذا االجتماع أحد  ربما يحضر   ♦  

اجتماعات خدمات األطفال.  
اجتماع ارتفاع الخطر:  ◄  

أو  أنت  أنك  بك  الخاص  االجتماعي  العامل  ظن  إذا   ♦  
أسرتك في خطر أو في حالة انعدام أمان، فسوف تتم 

دعوتك إلى اجتماع ارتفاع خطر.
أو  الخطر  مخاوف  عن  والفريق  أنت  تتحدث  سوف   ♦  
على  للحفاظ  خطة  بوضع  وتقومون  األمان،  انعدام 

سالمتك وسالمة أطفالك.
خدمات  اجتماعات  في  المتخصصين  أحد  يقوم  سوف   ♦  

األطفال بقيادة هذا االجتماع.
اجتماعات أخرى:  ◄  

بالترتيب  بك  الخاص  االجتماعي  العامل  يقوم  ربما   ♦  
الجتماع خاص ألسرتك، إذا حدثت تغيرات هامة في 

أسرتك، أو إذا انتهت الخدمات الخاصة بك.  

االجتماع الوقائي لألسرة
Preventive Family Team Conferencing


