
 ... شاقاً أمراً تكون أن يمكن إن تربية األطفال
األمر. يغيّرا أن يمكن والدعم المساعدة لكن ...

الزاهر؟ المستقبل برنامج هو ما
والخدمات الدعم الزاهر المستقبل برنامج لك يوفر
في جيدة أطفالك بداية في إعطاء تساعدك التي
التفاقم. من المشاكل منع يمكن بذلك الحياة.

البرنامج طريق عن المتوفرة الخدمات تشمل
المنزلية والزيارات اللعب ومجموعات األطفال رعاية
البرنامج في والمشاركة واآلباء. األمهات ومجموعات

طوعي. أمر
والسالمة والصحة السعادة تحقيق جميعاً نريد
الدعم يوفر الزاهر المستقبل وبرنامج ألطفالنا.

العائالت المختلفة. من للكثير
مشاكل المخدرات العائالت من بعض يعاني

العنف من والكحول، بينما يعاني بعضها اآلخر
الدعم يجدون ال واآلباء األمهات من والكثير المنزلي.
أن يجدون وهم األصدقاء، أو العائلة يريدونه من الذي

شاق. أمر األطفال تربية
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لي؟ مناسب البرنامج هذا هل
 DoCS المساعدة لدى خط إلى ورد يشير تقرير
هذا من لمساعدة تكون بحاجة قد عائلتك أن إلى

البرنامج.
بموضوع مك تحكّ إلينا عن مدى التحدث يمكنك

أي بشأن مساعدة تود كنت إذا ا وعمّ أطفالك تربية
تواجهها. التي الصعوبات من

الزاهر المستقبل لبرنامج يمكن
على الحصول في يساعدك أن

تحتاجها. التي الخدمات

“
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األمر. يغيّرا أن يمكن والدعم المساعدة لكن ...

يُدار البرنامج؟ كيف
معك المستقبل الزاهر موظف برنامج سيتحدث
عائلتك مع جيد بشكل تسير التي األمور بشأن

أن يمكنك فيها. صعوبات تواجه التي واألمور
والمشاكل لك المتوفرة الدعم أنواع عن تتحدث

أساس تريد حلّها وترتيب حلّها على التي
األولويات.

الدعم وأوجه الخدمات بتخطيط معاً سنقوم
المناسبة لعائلتك.

فقط. العرض ألغراض المنشور هذا في صورهم المنشورة األشخاص
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