
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   نحو نظام وقائي شامل
، وغیر بذلك اتجاه توزیع تمویل قانون الضمان 2018) في التاسع من فبرایر عام  FFPSAسُن قانون خدمات الوقایة لألسرة أوًال ( 

البند ھـ، والذي كان یُعنى بتمویل خدمات رعایة الطفل بشكل تاریخي وفترة مراقبة األحداث لوضع    -االجتماعي، الباب الرابع 
(المعونة لألسر التي   Aid to Families with Dependent Childrenالشباب في رعایة األُسر التي استوفت معاییر دخل  

 لدیھا أطفال معالون).

 )، الجزء األول، في تقویة األسر وذلك من خالل: FFPSAویكمن الھدف من قانون خدمات الوقایة لألسرة أوًال (

 على األدلة  ضمان توفیر بنیة تحتیة مرتكزة على الوقایة إلبقاء األطفال بمأمن في المنزل من خالل تبني ممارسات مرتكزة 

 إلغاء معاییر الدخل وخلق فرص لتقدیم خدمات وقایة لمزید من األسر 

  توفیر التمویل لمنع دخول الشباب أو عودتھم إلى أنظمة الكفالة أو المراقبة 
ات المؤھلة  ویسمح ھذا الشكل الجدید من توزیع التمویل للوالیات القضائیة بتقدیم المزید من الخدمات لألسر المحتاجة. وتتضمن الخدم

ویمكن تقدیم  . اضطراب تعاطي المخدرات، والصحة العقلیة، والتنشئة األبویة المنزلیة، والتنقل بین القرابة  تلك التي تركز على
شھًرا، مع إمكانیة تمدیدھا بناًء على احتیاجات األسرة. ویُعتبر األطفال والشباب واآلباء وأفراد األسرة  12الخدمات لمدة تصل إلى 

في  Medi-Calالممتدة األقرباء وغیر المرتبطین الذین یتمتعون بوصایة أو كفالة على األطفال ُمستفیدین ُمؤھلین. وسیستمر متلقو 
حصول على الخدمات بشكل أساسي من خالل مزود التأمین وخدمات الصحة السلوكیة، مع استكمال تمویل قانون خدمات الوقایة ال

 ) بعد استخدام الموارد األولیة. FFPSAلألسرة أوًال (

 الخدمات المرتكزة على األدلة
 حددت كالیفورنیا الممارسات المرتكزة على األدلة التالیة في خطتھا:

 
 

–الباب الخامس   وفي ھذا الوقت، تتضمن خطة خدمات الوقایة في كالیفورنیا فقط الممارسات المدعومة بشكل جید كما ھو محدد في
وتھدف الدعوة على مستوى ).  /https://preventionservices.acf.hhs.gov(   البند ھـ غرفة تبادل معلومات خدمات الوقایة 

تأكد من أن الممارسات ذات صلة بشكل ثقافي ومناسبة لخدمة السكان الوالیة إلى تضمین مجموعة واسعة من الممارسات وال 
 المتنوعین في الوالیة.

وستضمن عملیة توفیر الخدمات المرتكزة على األدلة حصول األطفال والشباب واألسر المنحدرة من خلفیات متنوعة على المزید من 
توفیر السالمة. ویوفر مقدمو الخدمات في مقاطعة سان دییجو في   الفرص المتكافئة للتغلب بشكل فعال على الحواجز التي تحول دون

  Functional Family Therapy(ھیلثي فامیلیز أمریكا) و Healthy Families Americaالوقت الحالي البرامج التالیة 
 Parent-Child Interaction(المقابالت التحفیزیة)، و Motivational Interviewing(العالج األسري الوظیفي)، و

Therapy  (العالج التفاعلي بین الوالدین والطفل). وھناك العدید من الممارسات المرتكزة على الوقایة تقدم لألطفال والشباب
 والعائالت في المقاطعة. ولذلك، تتخذ مقاطعة سان دییجو خطوات لتوسیع استخدام الممارسات المرتكزة على األدلة من خطة والیة

 

06/01/2022 

 االستراتیجي المختصرالعالج العائلي 

 العالج التفاعلي بین الوالدین والطفل

 اآلباء كمعلمین

 قانون خدمات الوقایة لألسرة أوالً 
 ملخص عام 

 برنامج الشراكة بین الممرضة واألسرة

 العالج متعدد األنظمة

 المقابالت التحفیزیة

 بناة المنازل

 ھیلثي فامیلیز أمریكا

 العالج األسري الوظیفي

 الفحص األسري

https://preventionservices.acf.hhs.gov/
https://preventionservices.acf.hhs.gov/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

المرحلة الرابعة: التدریب  
 على مستوى المقاطعة 

تطبیق قانون خدمات   •
الوقایة لألسرة أوًال  

)FFPSA  بشكل كامل (
 في مقاطعة سان دییجو

المرحلة الخامسة:  
 التطبیق 

األطفال الذین لدیھم میل  
مبرھن أو غیر حاسم ولكن  

 لم تفتح لھم قضیة 
األطفال الھنود المحددون  

 من قبل القبیلة 

األطفال الذین تتعرض  
ترتیبات الوصایة  

الخاصة بھم أو التبني 
 لخطر االنقطاع 

 المرحلة األولى: البناء

الشباب تحت المراقبة بموجب  
من    602قًا للمادة  عریضة طب 

W&I Code    قانون)
 الرفاھیة والمؤسسات). 

األطفال واألسر الذین  
یتلقون دعًما أسریًا طوعیًا 

 أو بأمر من المحكمة 

األطفال المعرضون  
 للعنف المنزلي 

 
األطفال والشباب الذین یتم 

 االتجار بھم 

 
الوالدة  األطفال حدیثو 

 المعرضون للمواد المخدرة 

 
الشباب المشردین أو  

 الھاربین
األطفال الذین لدیھم أشقاء  

 في رعایة بالتبني

األطفال أو الشباب الذین یعانون  
من عوامل خطر خطیرة أخرى  
مصحوبة بعدم استقرار أسري أو  

 تھدیدات سالمة 

 

 شباب مجتمع المیم 

البند ھـ غرفة تبادل معلومات. ویعد قانون خدمات –كالیفورنیا وتعمل مع الوكاالت إلضافة المزید من الممارسات إلى الباب الخامس
(خطة الوقایة الشاملة) الكبرى لألسر التي  Comprehensive Prevention Plan) جزًءا من FFPSAالوقایة لألسرة أوًال (

 ستتضمن دعًما ملموًسا إضافیًا وخدمات داعمة. 

 أھلیة الترشح
) للترشح، حددت كالیفورنیا األطفال التالیین على أنھم مؤھلین محتملین FFPSAاستناًدا إلى تعریف قانون خدمات الوقایة لألسرة أوًال (

 لإلزالة". وسیُجرى تقییم منفصل لنقاط القوة واالحتیاجات مع األسرة لتحدید أھلیة الترشح للخدمات.للوفاء بمعاییر "الخطر الوشیك 

الحوامل واآلباء الشباب  
 ضمن الرعایة البدیلة 

األطفال الذین یعاني مقدمو  
الرعایة المعنیین بھم من 

اضطراب تعاطي  
 المخدرات 

(إدارة مراقبة   Juvenile Probation Department (خدمات رعایة الطفل) و Child Welfare Servicesوتُعتبر 
األحداث) في مقاطعة سان دییجو ھي الكیانات المنوطة بالتحقق من األھلیة للترشح. ویتم إجراء تقییم لنقاط القوة واالحتیاجات مع  
تم  األسرة لبیان ما إذا كان الطفل أو الشاب یفي بمعاییر خطر اإلبعاد الوشیك ولكن یمكنھ البقاء في منزل الوالدین أو األقارب طالما

 توفیر خدمات الوقایة.

 ) في مقاطعة سان دییجو FFPSAحالة قانون خدمات الوقایة لألسرة أوًال (
 Child Welfare) في مقاطعة سان دییجو من خالل الجھود التعاونیة لـ FFPSAأُطِلق قانون خدمات الوقایة لألسرة أوًال (

Services (خدمات رعایة الطفل) وJuvenile Probation Department (إدارة مراقبة األحداث)، وBehavioral 
Health Services  (خدمات الصحة السلوكیة)، مع ممثلین من المجتمع بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، الشركاء

 Attorney’sت)، و(فریق القیادة المشترك بین الوكاال Interagency Leadership Teamالتالیین: المنظمات المجتمعیة، و
Office  (مكتب المدعي العام)، والقبائل ذوي الخبرة، والشركاء في شبكة الوقایة. وأشركت مقاطعة سان دییجو المنظمات المجتمعیة

ل والشركاء القبلیین في تقییم االستعداد للفھم الدقیق لمدى وعمق الخدمات المقدمة لخدمة األطفال والشباب والعائالت في المجتمع بشك
أفضل. كما حددت المقاطعة بعض الفرص، على أمل تقدیم المزید من الخدمات ذات المردود الثقافي لجمیع األطفال والشباب واألسر 

الذین سیستفیدون من خدمات الوقایة. وتتضمن الخطوات التالیة تجربة تقدیم الخدمة. وقد اختیرت المواقع التجریبیة بناًء على مجاالت  
 منة: الدافع، والقدرة العامة، والقدرة الخاصة بالتدخل. االستعداد المتض

 تتضمن التجربة خمس مراحل: 

توفیر التدریب والمساعدة   •
المقاطعة  الفنیة على مستوى 

لدعم تطبیق قانون خدمات  
الوقایة لألسرة أوًال  

)FFPSA بشكل ناجح ( 
 

 تحدید المواقع التجریبیة   •
 للفئة الثانیة

 إطالق مركز مسار و  •
 فریق الوقایة 

 

المرحلة الثالثة: مسار  
 الوقایة

المرحلة الثانیة: تقدیم  
 الخدمة 

اختبار ودمج العملیات   •
واإلجراءات واألدوات التي  

 تم تطویرھا
المشاركة في وضع خطة   •

 وقائیة مع األسرة 

تحدید المواقع التجریبیة   •
 للفئة األولى 

تصمیم وتطویر أدوات تقدیم   •
والضرائب  الخدمات 
 والبیانات 
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 تُقدم المطالبات للوالیة لسدادھا

فریق المقاطعة متعدد .4
 التخصصات

(خدمات  CWSیُقدم ھذا الفریق 
 BHSرعایة الطفل)، والمراقبة، و

(خدمات الصحة السلوكیة). كما 
یؤدي بعض الوظائف اإلداریة 

لضمان تلبیة نواتج العقد وتلبیة جھود 
 خطة الوقایة للمتطلبات.

تُشرف على العقد (العقود) ونطاق العمل 
 وتسلیم البرنامج

 (الممارسة المرتكزة على األدلة) EBPتضمن دقة األداء للـ

تؤسس وتحافظ على العالقات والعقود مع 
 المنظمة/ المنظمات المجتمعیة

(ممارسة مرتكزة  EBPتوفر البیانات؛ والتي تضمن تقدیم 
 على األدلة) وتراقب تكلفة الخدمات والنتائج

 تراقب وتحرز التقدم

تُقدم مالحظات ومراجعات 
 التحسین المستمر للجودة

تنظم عملیة التنسیق 
 والتعاون

على إدارة الحالة تُشرف 
 ومراقبة السالمة.

(ممارسة مرتكزة  EBPتُقدم 
 على األدلة) وإدارة الحالة

ولقد طورت مقاطعة سان دییجو مسار الوقایة التالي لتوضیح الطرق التي یمكن لألسرة من خاللھا الوصول إلى خدمات الوقایة من  
(عدم الخطأ) إلى توفیر فرصة لألسر للوصول  No Wrong Door(عدم الخطأ). ویھدف نھج  No Wrong Doorخالل نھج 

) قد ال  FFPSAع التسلیم بأن خدمات الوقایة في قانون خدمات الوقایة لألسرة أوًال (إلى خدمات الوقایة الشاملة في المقاطعة. وم
تكون مناسبة لكافة األطفال واألسر، فسیكون ھناك "طرق فرعیة" یمكن لألسر سلكھا للوصول إلى خدمات الوقایة األخرى التي تلبي 

 احتیاجاتھم على أتم وجھ. 

تُحیل التقاریر إلى المنظمة المجتمعیة لتقدیم 
EBP (ممارسة مرتكزة على األدلة) 

 وحدة الوقایة. 5

 ماذا ینبغي علیك فعلھ لتظل على اطالع دائم؟ 
 والوالئیة والفیدرالیة وذلك من خالل: االنخراط بشكل نشط في مجموعات العمل المحلیة 

 البحث في غرفة تبادل معلومات خدمات الوقایة على https://preventionservices.acf.hhs.gov 
  دعوة فریق التطبیق بسان دییجو إلى عقد اجتماع مع مجموعتك لمعرفة المزید 
 حضور اجتماعات المشاركة في المقاطعة 
  مناقشة أي تغییرات ضروریة لتعزیز التنفیذ السلس والدائم 
  تقدیم بیانات النتائج حول فعالیة ھذا التشریع 

  الخبرات بشأن التدخالت التي یمكن مراجعتھا وإضافتھا إلى غرفة تبادل معلومات خدمات الوقایة تبادل 
  المساعدة على التواصل مع األسر حول فرص الوصول إلى الموارد والدعم اإلضافي 

 
 

 
 لمزید من المعلومات أو لإلجابة على األسئلة، 

 krystal.glowack@sdcounty.ca.gov اتصل بكریستال جلواك على
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تجتمع مع األسرة للتأكید على 
 أنھم سیختارون خدمات الوقایة

2.Prevention 
Pathway Hub  مركز)

 مسار الوقایة)
 Prevention Pathway Hubیتمثل دور 

(مركز مسار الوقایة) في توفیر نقطة وصول 
 مجتمعیة.

 المنظمة المجتمعیة.3
تشارك المنظمة المجتمعیة مع 

لتقدیم األسرة عند تلقي اإلحالة 
 الخدمات المحددة.

تُحدد األھلیة للترشح لقانون خدمات 
 )FFPSAأوًال (الوقایة لألسرة 

–تُنسق الترشیح طبقًا للباب الخامس
 البند ھـ

تُجري تقییًما لنقاط القوة 
 واالحتیاجات

 No Wrongنھج .1
Door  (عدم الخطأ)

لألسرة التي تحتاج إلى 
 دعم وخدمات

یمكن لألسرة الوصول إلى خدمات 
مقاطعة الوقایة من خالل أي نھج في 

 سان دییجو

تُراقب السالمة 
 والمخاطر

تُشرف على إدارة الحالة 
 الوقایةلخطة 

) CBOتُشارك المنظمة المجتمعیة (
 في وضع خطة الوقایة مع األسرة

https://preventionservices.acf.hhs.gov/
mailto:krystal.glowack@sdcounty.ca.gov

