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شـــورای خانواده 
کندی م  تحقیق از کودکان  ت یحماادارە که  زمانی  -



 
است که در عرض   نیما ا فهیرا گزارش کند، وظ یدر مورد کودک ینگران یاگر کس

 .میاب یکودک را در تیسه ماه وضع
 

را   نیکه کودک و والد یعموم و ادارات را از نهادها معلوماتی قات،یدر طول تحق
کودک مهم  یکه برا یبا کسان یحال، همکار نی. با امیکنیم یشناسند، جمع آوریم

 . اهمیت داردبه همان اندازه  میباشد
 
 
 

 خانوادە کودک و 
 افراد شبکه نزدیک از اهمیت زیادی برخودار میباشند 

 
خانواده باشد.   یشورا برگزاریتواند یم گریکدیبا  یهمکار یراه خوب برا کی

 یارگانهاادارات و  ریخانواده و سا یشبکه خصوص نیاست ب یاه خانواده جلس یشورا
یک نفر بعنوان  .بهتر کندرا  تیکه وضع میارائه کن یاهاست که برنام نیمرتبط. هدف ا

خانواده کمک  یشورا برگزاریو  یزیرهخانواده به برنام یهماهنگ کننده شورا
از کودکان کار  تیحماادارە  مستقل از پرونده است و در فردی کند. هماهنگ کننده یم
 کند. ینم
 

 دیریگ یم میکنند. شما تصم انینظر خود را ب دیاست و همه با یاصل تیکودک شخص
  یچند نفر باشند. آنچه در شورازیاد تا  ای کمدعوت شود، ممکن است  یکه چه کس

 .میشودمتفاوت است، اما از قبل مشخص  ردیگیخانواده مورد بحث قرار م
 

 
 موارد که ادارەاز  یبرخ

 کند یم هی توصن کودکاحمایت از 
 : دیسؤاالت شروع کن نیاز اتا 
 
 شورای خانوادە چه منابعی در اختیار دارد؟  •

 آورند؟ یبه دست م یزیچه چ -خوب هستند  یزیآنها در چه چ
 
 نند؟ ی بی را م ییهاچه چالش  افراد نزدیکخانواده، بستگان و  •

 
 افراد نزدیک چه کمکی میتوانند انجام دهند؟خانواده، بستگان و  •

 
 پیشنهاد؟ منتظر آن باشند!مشتاقانه دارند که  احتیاج یزیهمه به چ •

 
 ؟ آیا شاروالی یا ادارە حمایت از کودکان میتواند کمکی انجام دهد •

 
 طرح خانواده نظارت داشته باشد یتواند بر اجرایم یچه کس •

 دیاطالع ده ،دبه درستی کار نکر یزیو اگر چ -
 
 برگزار شود؟ یریگیجلسه پ دیبا یاحتماالً چه زمان •
 

شود یشود و درباره آن صحبت میخانواده به اشتراک گذاشته م ی آنچه در شورا
 گری کدیشوند که از یم قی تشوکنند ی که شرکت م یاست. همه کسان ی و خصوص یشخص

شود، یبه اشتراک گذاشته م گرانیبا د  معلوماتشود مراقبت کنند. اگر یآنچه گفته ماز و 
.دوش انجامافراد مربوطه  ایفرد این با درک  دیبا
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