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التزام ACS تجاه العائالت
لن يترك أي طفل نقابله ليعاني لوحده من سوء المعاملة واإلهمال.  •  

لن تترك أي عائلة تحتاج إلى المساعدة وتسعى إلى المحافظة على    •  
سالمة أطفالها دون المساعدة التي تحتاج إليها.   

كل طفل نقابله يحصل على المساعدة التي يحتاجها لكي يكون في    •  
صحة جيدة ويحقق قدراته التعليمية والتنموية.   

لن يتركنا أي طفل في رعايتنا دون الحصول على عائلة دائمة     •  
محبة وملتزمة.   

يوفر لك اجتماع )FTC( الفرصة لتعبر عن أفكارك ومشاغلك بخصوص 
سالمة طفلك ورفاهه . الرجاء دعوة أي شخص تشعر بأنه سيقدم لك الدعم 
الذين  باألشخاص  لك  المخصص  االجتماعي  العامل  وبلغ  االجتماع  في 

ستدعوهم. 
كذلك، إذا كنت تتلقى الخدمات من أي وكالة أخرى، الرجاء إعالم العامل 
في  المشاركة  إلى  الوكاالت  هذه  دعوة  من  نتمكن  حتى  لك  المخصص 

االجتماع.

تحدث إلى العامل االجتماعي المخصص لك إذا ما 
احتجت إلى مساعدة في: 
تذاكر الحافلة/ بطاقات الميترو.  •  

رعاية األطفال.  •  

الترجمة.  •  

المعلومات الخاصة باالجتماع:

___________________________________________ التاريخ: 

___________________________________________ الوقت: 

___________________________________________ الموقع: 

العامل االجتماعي: ____________________________________

رقم الهاتف:_________________________________________

 اجتماع
فريق العائلة

Family Team Conferencing (FTC)

"التعبير عن آرائك وحمل اآلخرين على االستماع إليك"



ما هو اجتماع  فريق العائلة؟
يجمع اجتماع  فريق العائلة )FTC( األشخاص المعنيين بالعائلة   •  

ورعايتها.
يعقد اجتماع  )FTC( لضمان اتخاذ أفضل القرارات المتعلقة   •   

بسالمة  الطفل واستقراره ورفاهه.
اجتماع )FTC( يركز على سالمة الطفل والحفاظ على العالقات   •  

والعالقات العائلية  مع المجتمع.

متى يكون اجتماع  فريق العائلة ضروريا؟
يمكن الجتماع )FTC( المساعدة في اتخاذ قرارات إيجابية عندما:  •  

ينتقل الطفل من رعابة أسرية بديلة إلى أخرى.  •  

يتم النظر في أمر الطفل الموجود في رعابة أسرية بديلة إلعادة لم   •  
شمله مع عائلته أو للتبني أو حضانة أقرباء أو مقدمي رعاية توافق 

عليهم المحكمة.
كل ثالثة أشهر لضمان وجود عملية تخطيط دائمة والئقة وشاملة.   •  

إن التزام أقرباء الطفل المقربين وتفكيرهم اإلبداعي هام التخاذ أفضل    
القرارات

أين تعقد اجتماعات FTC في العادة؟
مركز اجتماعي.   •  

مركز الموارد.  •  

الوكالة المقدمة للرعاية.  •  

يسهل مكتب فريق االستقرار العائلي لالتصاالت 
اجتماعات فريق العمل التخاذ القرارات حول:

اإلبقاء على الرعاية األسرية البديلة.  •  
تغيير األهداف.   •  

لم الشمل.  •  
اجتماع  االستقرار الفصلي.  •  

من يشارك في اجتماع FTC؟
أولياء األمر/األوصياء/العائلة/األقارب/مقدمي الرعاية/ أولياء األمر   •  

الحاضنون
الطفل حسب ما هو مناسب.  •  
داعية بالنيابة عن الشباب.  •  

عامل الوكالة/المشرف.  •  
شركاء اجتماعيون.  •  

داعية بالنيابة عن أولياء األمر.  •  
غير ذلك من األفراد الذي تحددهم العائلة أو العامل االجتماعي في   •  

الوكالة.
ميسر االجتماع.  •  

األوصياء بموجب القانون.   •  

مقدمي الخدمات.  •  

ماذا يحدث في اجتماع فريق العائلة ؟
يقوم مسهل ACS المدرب بتوجيه االجتماع من خالل إتباع:

المقدمة )الهدف والغرض(.  •  
تعريف الموقف )عّرف سبب وجودنا معا اليوم(.  •  

تقييم للموقف )حدد حجم الموقف(.  •  
تطوير األفكار )تبادل األفكار(.  •  

التوصل إلى األفكار ) تنمية خطة عمل(.  •  
تلخيص النقاط الرئيسية/التقييم/االختتام )يعلم الجميع من سيقوم   •  

بماذا ومتى؟األسئلة(.
القواعد الرئيسية.  •  

ما هي أهداف اجتماع  FTC؟
للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة عمل تحمي األطفال وتحفظ العائلة أو   •  
تعيد لم شملها وتدخل االستقرار إلى حياة األطفال في وضع يحتوي 

على أقل قدر ممكن من القيود وأقل تدخال في حياتهم.
لعمل تقييم شامل للعائلة وأسلوب عملها تشمل فحص مواطن قوة   •  

العائلة واحتياجاتها.
للتنسيق مع مقدمي الرعاية المختلفين وتطوير شبكة من المجتمع   •  

تدعم العائلة.

ما هي فوائد اجتماع  FTC؟
صنع القرار على مستوى الفريق:

تشجع وتقدم الدعم لألطفال للتعبير عن مواطن قوتهم واحتياجاتهم،   •  
وتحديد الموارد التي يرتبطون بها.

يتمتع جميع المشاركين بفرصة لمعالجة شواغلهم في بيئة داعمة.  •  
يطرح المشاركون األفكار لوضع خطة العمل النهائية واالتفاق   •  

عليها.

اجتماع فريق العائلة
 Family Team Conferencing )FTC)


