
سازمان جدید CFWB قصد دارد با فراهم کردن خدمات تحکیم خانواده و 
پیشگیری اعضای خانواده  را کنار یکدیگر حفظ کند.

با فراهم کردن خدمات تحکیم  خانواده به شیوه ای جامع تر و 	 
یکپارچه تر از ورود کودکان و نوجوانان به سیستم خدمات 

بهزیستی کودکان جلوگیری می کند.
در صورت نیاز به مشارکت بیشتر، CWS برای ارائه 	 

خدمات محافظت از کودکان، نوجوانان و خانواده ها در 
صحنه حاضر خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که 

پرورشگاه برای خانواده ها یک حمایت به شمار می رود نه 
جایگزینی برای آنها.

اعضای خانواده  را کنار یکدیگر نگه می دارد و خانواده را 	 
به عنوان کارشناسی در نظر می گیرد که به بهترین وجه 

کودکان و نوجوانان خود را ایمن و سالم نگه می دارد.
اقدامات محافظتی غیرضروری که قبال به خانواده ها آسیب 	 

می زد و آنها را از هم جدا می کرد را کاهش می دهد.

با احترام از شما اجازه می خواهیم تا دانش کارشناسانه، نظرات، 
سواالت و دغدغه های شما را برای پیوستن به بحث های موجود 
جمع آوری کنیم تا بتوانیم خانواده و جامعه شمارا تقویت کنیم و در 
موردشان اطالعات بیشتری کسب نماییم. جهت کسب اطالعات 
بیشتر کد QR را اسکن و ذخیره کنید – این لینک آخرین پیشرفت 
های CFWB را به طور مستمر در اختیار شما قرار خواهد داد. 
امیدواریم از شما بیاموزیم! 

ما می خواهیم قبل از وقوع بحران به خانواده ها کمک کنیم. هدف ما 
این است که حمایت تحکیم خانواده در اختیار خانواده ها قرار دهیم، 
به رفاه کودکان کمک کنیم، و از ورود کودکان و نوجوانان به سیستم 
بهزیستی کودکان جلوگیری نماییم.

سازمان جدید رفاه کودک و خانواده )CFWB( در راستای سیستم 
نگهداری از کودکان و سایر منابع ضروری برای خانواده ها، به منظور 

بازنگری خدمات پیشگیری و محافظت برای ایجاد یک همکاری که 
رویکرد سنتی ما به محافظت از کودکان را تغییر خواهد داد First 5 و 

خدمات بهزیستی کودکان )CWS( را یکپارچه خواهد کرد.
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