
للوالدين  معلومات
الزاهر المستقبل برنامج

هذا البرنامج مناسب هل
لعائلتي؟ 

التي للعائالت المستقبل الزاهر مصمم برنامج إن
وللعائالت في سن الثامنة أو أصغر أطفال لديها

.ً مولودا تنتظر التي
الدعم يكن لم إذا البرنامج في المشاركة لك يجوز
صعوبة وكنت تجد واألصدقاء العائلة من لك ً متوفرا

األطفال. تربية في
هذا في المشاركة من أيضاً العائالت وقد تتمكن
المخدرات بشأن مشاكل تواجه كانت إذا البرنامج
كانت إذا أو العقلية، الصحة قضايا أو والكحول،
أو الوالدين، التعلّم لدى كبيرة في صعوبات هناك
تصرفات مع التعامل في مشاكل وجود حال في

إذا أو في حال وجود عنف منزلي، أو األطفال،
مهارات في بحاجة لمساعدة العائلة كانت

األطفال. تربية
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يُدار برنامج المستقبل كيف
الزاهر؟

برنامج في من موظف عائلة دعماً كل ى تتلقّ
على العثور في فيساعدك الزاهر، المستقبل

في لعائلتك، بما المناسبة الدعم الخدمات وأوجه
يلي: ما ذلك

المنزلية الزيارة
االجتماع الزاهر المستقبل برنامج موظف يستطيع

على الحصول تستطيع منزلك. في بسريّة معك
كل يواجهها المشاكل التي والتحدث عن المساعدة

صغار. أطفال تربية في والدة أو والد

األطفال تربية برامج
طرق وتعلّم مع أمهات وآباء آخرين االجتماع يمكنك

أطفالك. تصرفات مع التعامل في للمساعدة

النوعية عالية أطفال خدمات
موظفين جانب من ألطفالك الرعاية توفير يمكن

في آخرين أطفال اللعب والتعلّم مع أثناء مؤهلين
اللعب. مجموعات في أو أطفال رعاية مركز

d�«e�« q�I��L�« Z�U�d� p� d�u�
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المشاركة؟ يمكنني كيف
في هذا المشاركة بهما يمكنك هناك طريقتان
االجتماعية الوكاالت إحدى تستطيع البرنامج. إذ

ورد قد يكون قد البرنامج بموافقتك. أو إلى إحالتك
DoCS يشير  لـ التابع المساعدة خط إلى تقرير
هذا من لمساعدة تكون بحاجة قد عائلتك أن إلى

البرنامج.

المشاركة؟ عليّ هل
المستقبل الزاهر برنامج في العائالت تشارك إذ كال،

البقاء تريد التي المدة تقرر أنها كما باختيارها.
متى البرنامج ترك ويمكنها البرنامج، في خاللها

شاءت.

ذلك؟ بعد يحصل الذي ما
يمكننا وكيف لعائلتك تحقيقه تريد ا عمّ سنتحدث

أي من وشؤونها بعائلتك أخبر أنك إذ مساعدتك.
آخر. شخص

خدمات مع التحدث المفيد من أنه اعتقدت وإذا
أشخاص مع أو عائلتك آخرين من أفراد مع أو أخرى

بإذنك فقط. ولكن بذلك سنقوم فإننا آخرين تعرفهم
البرنامج، وسيجرى دخلتَ متى وسنحترم خصوصياتك

في كل القرارات. إشراكك
ونربط مساعدات مجموعة بتخطيط معاً سنقوم

تحتاجها. التي الدعم وأوجه بالخدمات عائلتك
سير حسن مدى عن للتحدث بزيارتك وسنقوم

اإلعداد فإننا نستطيع شيء، أي وإذا تغير البرنامج.
أخرى. دعم ألنواع
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فقط. العرض ألغراض المنشور هذا في صورهم المنشورة األشخاص

المعلومات من مزيد
الزاهر برنامج المستقبل عن المعلومات من على مزيد العثور يمكنك

العنوان www.community.nsw.gov.au أو  DoCS على موقع بزيارة
التالية. الوكالة االجتماعية بالتحدث مع
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