Family Assessment
Response (Resposta da
Avaliação Familiar) (FAR)
Com quem devo entrar em contato
se tiver dúvidas sobre o meu caso?
Se você tiver uma reclamação ou preocupação sobre como
seu caso está sendo tratado, ligue para o supervisor do seu
assistente social FAR.
Se as suas preocupações ainda não forem resolvidas,
você pode ligar para o Administrador da Área.

Por que estou recebendo uma Family
Assessment Response (Resposta da
Avaliação Familiar)?
• O Department of Children, Youth, and Families
(Departamento de Crianças, Jovens e Famílias) (DCYF)
recebeu um relatório com preocupações sobre
a segurança do seu filho.
• O relatório atendeu à definição legal de abuso
e negligência infantil no estado de Washington
(RCW 26.44.020).
• O relatório não dizia que seu filho estava em perigo
imediato.
• O DCYF quer trabalhar contigo para ajudar a manter
seus filhos seguros.

Você pode ligar para o Office of Constituent Relations
(Escritório de Relações Constituintes) em 1-800-723-4831
para obter ajuda a qualquer momento.
-ouVocê pode ligar para o Office of the Family & Children’s
Ombuds* (Gabinete da Família e da Criança) em 1-800-571-7321.
*Esta agência é separada do DCYF. Investiga preocupações sobre o DCYF.

Se desejar cópias deste documento em um formato
ou idioma alternativo, entre em contato com o DCYF
Constituent Relations (Relações Constituintes do DCYF)
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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Um caminho de CPS para fortalecer
e apoiar as famílias

Como funciona a Family Assessment Response (Resposta da Avaliação Familiar)?
Quando o DCYF recebe um relatório sobre sua família, um assistente social da FAR reunirá com você
para falar sobre a segurança de seus filhos.
O assistente social trabalhará contigo para decidir se precisa de serviços ou apoio
para reduzir o risco de abuso e negligência infantil no futuro. Seu assistente social
ajudará sua família a superar os desafios.
A maioria dos casos da FAR será encerrada dentro de 45 dias. No entanto, você e o
assistente social da FAR podem optar por manter seu caso aberto por 120 dias,
se for útil continuar os serviços que suportam o bom trabalho que você começou.
VOCÊ TEM ESCOLHAS:

O que é Family Assessment Response
(Resposta da Avaliação Familiar) (FAR)?
FAR é uma maneira diferente para Washington State
Child Protective Services (Serviços de Proteção à Criança
da estado de Washington) para responderem a algumas
denúncias de abuso e negligência infantil. Antes da FAR,
o CPS respondia aos relatos de abuso e negligência infantil
com uma investigação.

• Você pode optar por se engajar na FAR
-ou• Você pode optar por ter uma investigação CPS tradicional
Se você não concordar com seu assistente social da FAR sobre os serviços
de que sua família precisa, você pode solicitar uma reunião com
a equipe da FAR para falar sobre outras opções.

A FAR TRABALHA COM FAMÍLIAS PARA:
• Apoia-los quando estiverem em crise sem encontrar pais
responsáveis por abuso ou negligência infantil.
• Ajudá-los a se conectar com suas comunidades.
INVESTIGADORES E ASSISTENTES SOCIAIS DA FAR:
• Trabalhar com as famílias para manter as crianças seguras.
• Identificar as necessidades das famílias.
• Construir com base nos pontos fortes e recursos dos
pais e da comunidade.
• Encontrar serviços para aliviar situações estressantes que
dificultam o foco nas necessidades das crianças.
INVESTIGAÇÕES:
• Determinar se houve abuso ou negligência infantil.
• Identificar quem é responsável pelo suposto abuso
ou negligência. Uma descoberta sobre se o abuso ou
negligência infantil ocorreu. Isso é mantido nos registros
do DCYF e pode afetar o emprego futuro com crianças
ou adultos vulneráveis.

Seu assistente social ajudará sua família a superar os desafios.

Como a Family Assessment Response (Resposta da Avaliação Familiar) pode me ajudar?
Você sabe o que você e sua família precisam. Seu assistente social da FAR trabalhará contigo para:
• Identificar como você pode
melhorar a segurança do seu
filho em casa.
• Atender às necessidades básicas
de sua família.

• Aumentar as habilidades para
ajudá-lo a ser tutor dos seus filhos
em todas as idades e estágios.
• Desenvolver uma conexão mais
forte com sua comunidade.

• Encontrar recursos e mentores
da comunidade para abordar
preocupações contínuas, como
moradia, trabalho ou outras
questões que estão criando
estresse para você e sua família.

Juntos, trabalharemos para construir sua confiança e habilidades para manter seus filhos seguros.

