Family Assessment
Response (ການໂຕ້ຕ
້ ອບ
ການປະເມີນີ ຄອບຄົວ)
ົ (FAR)
ຂ້ອ
້ ຍຕິິດຕໍ່່�ຫາໃຜໄດ້ ້ ຖ້າ້ ຂ້ອ
້ ຍມີີຄວາມເປັັນ
ຫ່່ວງກ່່ຽວກັັບເລື່່�ອງຂອງຂ້ອ
້ ຍ?
ຖ້າ້ ທ່່ານມີີຄຳ�ຮ້
ຳ ອ
້ ງທຸຸກ ຫຼືື� ຄວາມເປັັນຫ່່ວງກ່່ຽວກັັບເລື່່� ອງຂອງ
ທ່່ານກຳ�ລັັງຖືື
ກຈັັດການແນວໃດ, ໃຫ້ໂ້ ທຫາຫົົວໜ້າ້ ສາຍງານ
ຳ
ຜູ້້�ຮັ ັບຜິິດຊອບເລື່່�ອງ FAR ຂອງທ່່ານ.
ຖ້າ້ ຄວາມເປັັນຫ່່ວງຂອງທ່່ານຍັ ັງບໍ່່�ໄດ້ຮັ
ທ່່ານ
້ ັບການແກ້ໄຂ
້
ສາມາດໂທຫາຜູ້້�ບໍໍລິິຫານງານເຂດໄດ້.້

ເປັັນຫຍັ ັງຂ້ອ
້ ຍຈິ່່�ງໄດ້ຮັ
້ ັບ Family
Assessment Response(ການໂຕ້
(ການໂຕ້ຕ
້ ອບ
ການປະເມີີນຄອບຄົ ົວ)?

• ພະແນກເດັັກນ້ອຍ,
ຊາວໜຸ່່ມ
້
� ແລະ ຄອບຄົ ົວ
(Department of Children, Youth, and Families) (DCYF)
ໄດ້ຮັ
້ ັບບົ ົດລາຍງານທີ່່�ມີີຄວາມເປັັນຫ່່ວງກ່່ຽວກັັບຄວາມປອດ
ໄພຂອງລູູກທ່່ານ.
• ບົ ົດລາຍງານຖືກ
າ້ ນກົ ົດໝາຍຂອງ
ື ກັັບຄຳ�ນິິຍາມທາງດ້
ຳ
ການຂູູດຮີດ
ີ ແລະ ການລະເລີີຍເດັັກໃນລັັດວໍໍຊິິງຕັັນ
(RCW 26.44.020).
• ບົ ົດລາຍງານບໍ່່�ໄດ້ເ້ ວົ້້�າວ່່າລູູກຂອງທ່່ານຕົ ົກຢູ່່ໃ� ນອັັນຕະລາຍ
ໃນຂະນະນີ້້�.
• DCYF ຕ້ອ
ູ ຂອງ
້ ງການເຮັັດວຽກກັັບທ່່ານເພື່່� ອຊ່່ວຍໃຫ້ລູ
້ ກ
ທ່່ານປອດໄພ.

ທ່່ານອາດຈະໂທຫາ Office of Constituent Relations
� ມເຕີີມ) ໄດ້ທີ່່
(ຫ້ອ
ຳ
້ ງການປະຊາສຳ�ພັັນເພີ່່
້ � ເບີີ 1-800-723-4831
ເພື່່� ອຂໍໍຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືືອ
� ໄດ້ທຸຸ
້ ກເວລາ.
-ຫຼືື-�
ຫຼືື� ທ່່ານອາດຈະໂທຫາ Office of the Family & Children’s
Ombuds* (ຫ້ອ
້ ງການເຈົ້້�າໜ້າ້ ທີ່່�ຮັ ັບຜິິດຊອບກວດກາຄອບຄົ ົວ
ແລະ ເດັັກ) ໄດ້ທີ່່
້ � ເບີີ 1-800-571-7321.
*ໜ່່ວຍງານນີ້້�ແຍກຈາກ DCYF. ໜ່່ວຍງານນີ້້�ສືືບສວນຄວາມເປັັນຫ່່ວງກ່່ຽວກັັບ DCYF.

ຖ້າ້ ທ່່ານຕ້ອ
້ ງການສໍໍາເນົົາຂອງເອກະສານນີ້້�ໃນຮູູບແບບ
ຫຼືື� ພາສາອື່່� ນ, ກະລຸຸນາຕິິດຕໍ່່� ພົົວພັັນກັັບອົ ົງການ DCYF
(DCYF Constituent Relations) (1-800-723-4831 | 360-902-8060,
ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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� ທາງຂອງ CPS ເພື່່�ອສ້າ້ ງຄວາມເຂັ້້�ມ
ເສັ້້ນ
ແຂງ ແລະ ສະໜັ ັບສະໜູູນຄອບຄົ ົວຕ່່າງໆ

Family Assessment Response (ການໂຕ້ຕ
້ ອບການປະເມີີນຄອບຄົ ົວ) ເຮັັດວຽກແນວໃດ?
ເມື່່� ອ DCYF ໄດ້ຮັ
້ ັບບົ ົດລາຍງານກ່່ຽວກັັບຄອບຄົ ົວຂອງທ່່ານ, ຜູ້້�ຮັ ັບຜິິດຊອບ
ເລື່່� ອງ FAR ຈະພົົບກັັບທ່່ານ ເພື່່� ອລົ ົມກ່່ຽວກັັບຄວາມປອດໄພຂອງລູູກທ່່ານ.
ຜູ້້�ຮັ ັບຜິິດຊອບເລື່່�ອງຈະເຮັັດວຽກກັັບທ່່ານ ເພື່່� ອຕັັດສິິນວ່່າທ່່ານຈຳ�ເປັັນຕ້
ອ
ຳ
້ ງໄດ້ຮັ
້ ັບການ
ບໍໍລິິການ ຫຼືື� ການສະໜັັບສະໜູູນ ເພື່່� ອຫຼຸຸ�ດຄວາມສ່່ຽງຂອງການຂູູດຮີດ
ີ ແລະ ການ
ລະເລີີຍເດັັກໃນອະນາຄົ ົດຫຼືື�ບໍ່່�. ຜູ້້�ຮັ ັບຜິິດຊອບເລື່່�ອງຂອງທ່່ານຈະຊ່່ວຍຄອບຄົ ົວຂອງທ່່ານ
ຜ່່ານຜ່່າສິ່່� ງທ້າ້ ທາຍຕ່່າງໆໄປ.
ເລື່່� ອງ FAR ສ່່ວນໃຫຍ່່ຈະປິິດພາຍໃນ 45 ວັັນ. ເຖິິງແນວໃດກໍ່່� ຕາມ, ທ່່ານ ແລະ ຜູ້້�ຮັ ັບ
ຜິິດຊອບເລື່່� ອງ FAR ອາດຈະເລືືອກທີ່່�ຈະໃຫ້ເ້ ລື່່� ອງຂອງທ່່ານເປີີດເປັັນເວລາ 120 ວັັນ,
ຖ້າ້ ມັັນຈະມີີປະໂຫຍດ ເພື່່� ອສືືບຕໍ່່�ໃຫ້ກ
ຳ ນໄປ
້ ານບໍໍລິິການທີ່່�ສະໜັັບສະໜູູນວຽກທີ່່�ດຳ�ເນີີ
ໄດ້ດີ
ີ � ທ່່ານໄດ້ເ້ ລີ່່�ມຕົ້້�ນເຮັັດນັ້ນ.
້�
້ ທີ່່
ທ່່ານມີີຕົ ົວເລືືອກ:

Family Assessment Response (ການໂຕ້ຕ
້ ອບ
ການປະເມີີນຄອບຄົ ົວ) (FAR) ແມ່່ນຫຍັ ັງ?

FAR ແມ່່ນວິິທີີການແຕກຕ່່າງອັັນໜື່່� ງ ສໍໍາລັັບລັັບການບໍໍລິິການ
ປົົກປ້ອ
້ ງຂອງລັັດວໍໍຊິິງຕັັນ(Washington State Child Protective
Services) ເພື່່� ອໂຕ້ຕ
້ ອບບາງບົ ົດລາຍງານກ່່ຽວກັັບການລ່່ວງ
ລະເມີີດ ແລະ ການລະເລີີຍເດັັກ. ກ່່ອນ FAR, CPS ໄດ້ ້
ໂຕ້ຕ
້ ອບບົ ົດລາຍງານຂອງການລ່່ວງລະເມີີດ ແລະ ການ
ລະເລີີຍເດັັກດ້ວ
້ ຍການສອບສວນແລ້ວ
້ .
FAR ເຮັັດວຽກກັັບຄອບຄົ ົວເພື່່�ອ:
• ໃຫ້ກ
້ ານສະໜັ ັບສະໜູູນພວກເຂົົາເມື່່� ອພວກເຂົົາຢູ່່ໃ� ນສະພາບ
ວິິກິິດໂດຍທີ່່� ບໍ່່�ມີີການຊອກເຫັັນພໍ່່�ແມ່່ທີ່່�ຮັ ັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ການລ່່ວງ
ລະເມີີດ ຫຼືື� ການລະເລີີຍເດັັກ.
• ຊ່່ວຍພວກເຂົົາເຊື່່� ອມຕໍ່່� ກັັບຊຸຸມຊົ ົນຂອງພວກເຂົົາ.
ທັັງຜູ້້�ສືືບສວນ ແລະ ຜູ້້�ຮັ ັບຜິິດຊອບເລື່່�ອງ FAR:
• ເຮັັດວຽກກັັບຄອບຄົ ົວ ເພື່່� ອໃຫ້ເ້ ດັັກນ້ອຍປອດໄພ.
້
• ລະບຸຸຄວາມຕ້ອ
້ ງການຂອງຄອບຄົ ົວ.
• ສ້າ້ ງຄວາມເຂັ້້ �ມແຂງ ແລະ ຊັັບພະຍາກອນຂອງພໍ່່�ແມ່່
ແລະ ຊຸຸມຊົ ົນ.
• ຊອກຫາການບໍໍລິິການທີ່່�ເຮັັດໃຫ້ສ
້ ະພາບການເຄັ່່�ງຕຶຶງທີ່່�ເຮັັດ
� ໃສ່່ຄວາມຕ້ອ
ໃຫ້ເ້ ນັ້້ນ
້�
ົງ.
້ ງການຂອງເດັັກຍາກນັ້ນຜ່່ອນຄາຍລົ

ການສືືບສວນ:
• ຕັັດສິິນວ່່າມີີການຂູູດຮີດ
ີ ຫຼືື� ລະເລີີຍເດັັກເກີີດຂຶ້້�ນຫຼືື�ບໍ່່�.
• ລະບຸຸວ່່າໃຜເປັັນຜູ້້�ຮັ ັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ການລ່່ວງລະເມີີດ ຫຼືື� ການ
ລະເລີີຍທີ່່�ຖືືກກ່່າວຫາ. ການຊອກຫາວ່່າການລ່່ວງລະເມີີດເດັັກ
ຫຼືື� ການລະເລີີຍເກີີດຂຶ້້�ນ ຫຼືື�ບໍ່່�. ອັັນນີ້້�ຖືກ
ື ເກັັບໄວ້ໃ້ ນບັັນທຶຶກ
ຂອງ DCYF ແລະ ອາດຈະມີີຜົ ົນກະທົົບຕໍ່່�ການຈ້າງງານໃນ
້
ອະນາຄົ ົດກັັບເດັັກນ້ອ
້ ຍ ຫຼືື� ຜູ້້�ໃຫຍ່່ທີ່່�ມີີຄວາມອ່່ອນແອ.

• ທ່່ານສາມາດເລືືອກທີ່່�ຈະເຂົ້້�າຮ່່ວມໃນ FAR
-ຫຼືື-�
• ທ່່ານອາດຈະເລືືອກໃຫ້ເ້ ຮັັດການສືືບສວນ CPS ແບບດັ້ງເດີີ
້� ມ
ຖ້າ້ ທ່່ານບໍ່່�ເຫັັນດີີນຳ�ຜູ້້�ຮັ
ຳ
ັບຜິິດຊອບ FAR ຂອງທ່່ານກ່່ຽວກັັບການ
ບໍໍລິິການທີ່່�ຄອບຄົ ົວຂອງທ່່ານຕ້ອ
້ ງການ, ທ່່ານອາດຈະຂໍໍປະຊຸຸມກັັບ
ເຈົ້້�າໜ້າ້ ທີ່່� FAR ເພື່່� ອປຶຶກສາກ່່ຽວກັັບທາງເລືືອກອື່່� ນ.

ຜູ້້�ຮັ ັບຜິິດຊອບເລື່່�ອງຂອງທ່່ານຈະຊ່່ວຍຄອບຄົ ົວຂອງທ່່ານຜ່່ານຜ່່າສິ່່�ງທ້າ້ ທາຍຕ່່າງໆໄປ.

Family Assessment Response (ການໂຕ້ຕ້ ອບການປະເມີີນຄອບຄົ ົວ) ສາມາດຊ່່ວຍຂ້ອ້ ຍແນວໃດ?
ທ່່ານຮູ້້�ສິ່່� ງທີ່່�ທ່່ານ ແລະ ຄອບຄົ ົວຂອງທ່່ານຕ້ອ
້ ງການ. ຜູ້້�ຮັ ັບຜິິດຊອບເລື່່�ອງ FAR ຂອງທ່່ານຈະເຮັັດວຽກກັັບທ່່ານເພື່່� ອ:
• ລະບຸຸວ່່າທ່່ານສາມາດເພີ່່�ມຄວາມປອດ
ໄພຂອງລູູກທ່່ານຢູ່່ບ້
� າ້ ນໄດ້ແ
້ ນວໃດ.
• ໃຫ້ໄ້ ດ້ຕ
້ າມຄວາມຕ້ອ
້ ງການພື້້�ນຖານ
ຂອງຄອບຄົ ົວ.

• ເພີ່່�ມທັັກສະຕ່່າງໆ ເພື່່� ອຊ່່ວຍທ່່ານ
ເປັັນພໍ່່�ແມ່່ຂອງລູູກທ່່ານໃນທຸຸກອາຍຸຸ
ແລະ ຂັ້ນຕອນ.
້�
• ສ້າ້ ງການເຊື່່� ອມຕໍ່່� ທີ່່�ແຂງແຮງກັັບ
ຊຸຸມຊົ ົນຂອງທ່່ານ.

• ຊອກເບິ່່� ງຊັັບພະຍາກອນຊຸຸມຊົ ົນ ແລະ
ໃຫ້ກ
້ ານສະໜັ ັບສະໜູູນເພື່່� ອແກ້ໄ້ ຂຂໍ້້�
� ນ: ບັັນຫາທີ່່�ຢູ່�່
ຂ້ອ
ຳ
້ ງໃຈທີ່່�ກຳ�ລັັງມີີເຊັ່່
ອາໄສ, ວຽກ ຫຼືື� ອື່່� ນໆທີ່່�ສ້າ້ ງຄວາມຄຽດ
ໃຫ້ກັັ
້ ບທ່່ານ ແລະ ຄອບຄົ ົວຂອງທ່່ານ.

�
ພວກເຮົົາເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັນເພື່່� ອສ້າ້ ງຄວາມໝັ້້ນໃຈ
ແລະ ທັັກສະຂອງທ່່ານເພື່່� ອເຮັັດໃຫ້ລູ
ູ ຂອງທ່່ານປອດໄພ.
້ ກ

