
Bộ phận CFWB mới nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ 
phòng ngừa và củng cố gia đình để giữ các gia đình lại  
với nhau.

• Ngăn chặn trẻ em và thanh thiếu niên tham 
gia vào hệ thống dịch vụ phúc lợi trẻ em bằng 
cách cung cấp các dịch vụ củng cố gia đình 
theo cách toàn diện và tích hợp hơn.

• Nếu cần có thêm sự tham gia, CWS sẽ vẫn 
có mặt để cung cấp các dịch vụ bảo vệ cho 
trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình nhằm 
đảm bảo rằng dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng 
là sự hỗ trợ cho các gia đình chứ không phải 
là sự thay thế.

• Giữ các gia đình bên nhau và coi gia đình là 
chuyên gia về cách tốt nhất để giữ an toàn 
cho con cái và thanh thiếu niên của họ.

• Giảm bớt các hành động bảo vệ trẻ em không 
cần thiết đã từng gây tổn hại và chia rẽ các 
gia đình.

Chúng tôi trân trọng xin phép được tập hợp kiến thức 
chuyên môn, suy nghĩ, câu hỏi và mối quan tâm của 

quý vị để tham gia vào các cuộc thảo luận hiện có, 
qua đó chúng tôi có thể xây dựng và tìm hiểu thêm 

về gia đình của quý vị và cộng đồng. Quét và lưu mã 
QR NÀY để nhận thông tin bổ sung – liên kết này sẽ 

tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật khi CFWB tiến 
triển. Chúng tôi hi vọng được học hỏi từ quý vị! 

Chúng tôi muốn giúp đỡ các gia đình trước khi khủng 
hoảng xảy ra. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp hỗ 

trợ củng cố gia đình cho các gia đình, giúp trẻ em 
khỏe mạnh đồng thời ngăn trẻ em và thanh thiếu 

niên phải dựa vào hệ thống phúc lợi trẻ em.

Bộ phận Sức khỏe Toàn diện của Trẻ em và Gia đình (Child 
and Family Well-Being – CFWB) mới sẽ tích hợp First 5 và 

Dịch vụ Phúc lợi Trẻ em (Child Welfare Services – CWS), cùng 
với hệ thống chăm sóc trẻ em và các nguồn lực thiết yếu khác 
cho các gia đình, để tái hình dung các dịch vụ phòng ngừa và 

bảo vệ nhằm tạo ra mối quan hệ đối tác sẽ thay đổi cách  
tiếp cận truyền thống để bảo vệ trẻ em của chúng ta.
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của Trẻ em và Gia đinh

Điều này là gì? Làm thế nào tôi có thể tham gia?
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