
Ang layon ng bagong Departamento ng CFWB ay magbigay ng 
mga serbisyong nagpapatibay at nagpapapigil upang manatiling 
magkasama ang mga pamilya.

• Upang iwasan ang pagpasok ng mga bata at 
kabataan sa sistema ng CWS, kailangang bigyan 
ang mga pamilya ng iba’t-ibang serbisyo na 
makakatulong sa buong pamilya, hindi lang sa isa.

• Kung kailangan ng karagdagang mga serbisyo, 
ang CWS ay mananatili para sa kapakanan at 
proteksyon ng bata at kabataan dahil ang misyon 
ay para palakasin ang pamilya, hindi palitan ito. 

• Naiintindihan ng CFWB na ang pamilya ay 
importante sa komunidad ng Pilipino kaya sa 
sentro ng katumbakan ay ang paniniwala na 
ang pamilya ay siyang eksperto sa kung paano 
manatiling ligtas sa panganib ang mga bata at 
kabataan.

• Upang bawasan ang mga aksiyon na hindi 
kailangan na dati ay mapagparusa at naging 
sandhi ng paghihiwalay ng mga pamilya.

Kailangan namin ang inyong tulong. Kailangan po naming 
ang inyong kadalubhasan—ang inyong kaalaman, ang 
inyong mga iniisip, ang inyong mga tanong, ang inyong 

mga alalahanin, at iba pa—para matuto kami ng higit pa 
dahil ito ang daang patungo sa pag-unawa ng  inyong 

pamilya at inyong komunidad.  Gamitin ang QR code na ito 
para makakuha ng importanteng impormasyon. Umaasa 

kami na matuto sa inyo.  I-scan at i-save ang QR code 
upang makakuha ng karagdagang impormasyon – ang link 

na ito ay patuloy na magbibigay ng mga update habang 
umuusad ang CFWB. Umaasa kaming matuto mula sa iyo! 

Gusto naming tumulong sa mga pamilya bago mangyari 
ang krisis. Ang aming layunin ay magbigay sa pamilya 
ng suporta sa pagpapalakas ng pamilya, itaguyod ang 

kapakanan ng bata, at pigilan ang mga bata at kabataan 
sa pagpasok sa sistema ng CWS.

Ang misyon/layunin ng bagong Departamento para sa Kapakanan ng 
Bata at Pamilya ay muling pasiglahin ang mga serbisyo para matulungan 

ang mga pamilya na lumakas sa pag-iwas at proteksyon sa abuso at 
kapabayaan ng mga bata at kabataan.  Ang bagong Departamento’ng 

ito, kasama ng “First 5,” Serbisyo sa Kapakanan ng Bata” (Child Welfare 
Services—CWS), at marami pang mahalagang mapagkukunan tungkol 

sa bata at kabataan, ay nagtutulungan upang lumikha ng ugnayan  
na nakakaiba sa aming tradisyonal na diskarte sa proteksyon  

ng mga bata and kabataan.
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