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ການບໍໍລິິການການຄືືນດີີຂອງຄືອບໍຄົືວ
ການບໍໍລິິການຄືືນດີີຂອງຄືອບໍຄົືວ (FRS)  
ແມ່່ນໂຄືງການອາສາສະໝັັກທ່ີີ່ໃຫ້້ບໍໍລິິການແກ່
ຊາວໜຸ່່່ມ່ ແລິະຄືອບໍຄົືວທ່ີີ່ມີ່ຄືວາມ່ຂັດີແຍ້້ງເຊ່ິງ
ອາດີຈະເຮັັດີໃຫ້້ໄວໜຸ່່່ມ່ໜີຸ່ໄປໂດີຍ້ທ່ີີ່ບ່ໍໍໄດ້ີປະຕິິບັໍດີ
ຕິາມ່ກົດີລິະບໍຽບໍບ້ໍານເມື່ອງ, ການໃຊ້ສານເສບໍຕິິດີ 
ຫືື້ ຄືວາມ່ກັງວົນອ່ືນໆ ພາຍ້ໃນຄືອບໍຄົືວ. ເປ້ົາໝັາຍ້
ຂອງ FRS ແມ່່ນເພ່ືອປົກປັກຮັັກສາ, ສ້າງຄືວາມ່
ເຂ້ັມ່ແຂງ, ສ້າງຄືວາມ່ປອງດີອງພາຍ້ໃນຄືອບໍຄົືວ 
ແລິະ ປ້ອງກັນການບ່ໍໍໃຫ້້ເຍົ້ວວະຊົນຢູ່່່ນອກບ້ໍານ.
ໂຄືງການ:
• ໃຫ້້ບໍໍລິິການຊາວໜຸ່່່ມ່, ແຕ່ິອາຍ່້ 12 ເຖິິງ 17. 
• ຊອກຫ້າວິທີີ່ການພັດີທີ່ະນາທັີ່ກສະ ແລິະ ການສະໜັຸ່ບໍສະໜຸ່່ນພາຍ້ໃນຄືອບໍຄົືວ 

ເພ່ືອແກ້ໄຂບັໍນຫ້າທ່ີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໍໄວໜຸ່່່ມ່ທ່ີີ່ມີ່ຄືວາມ່ສ່ຽງ, ເດັີກນ້ອຍ້ທ່ີີ່ຕ້ິອງການ
ການບໍໍລິິການ ຫືື້ ຄືວາມ່ຂັດີແຍ້້ງໃນຄືອບໍຄົືວ. 

• ປົກປັກຮັັກສາ ແລິະ ສ້າງຄືວາມ່ເຂ້ັມ່ແຂງໃຫ້້ແກ່ຄືອບໍຄົືວ. 
ພ່ໍແມ່່ ຫືື້ ໄວໜຸ່່່ມ່ສາມ່າດີຂໍ FRS ໂດີຍ້ການໂທີ່ເຂ້ົາສ່ນກາງທ່ີີ່ 1-866-363-4276. 
ນອກຈາກນ້ີີຜູ້່້ເບ່ິໍງແຍ້ງ, ພະນັກງານກໍາມ່ະກອນຊົນເຜ່ົູ້າ, ພະນັກງານກໍາມ່ະກອນ, 
DCYF, ຜູ້່້ບັໍງຄັືບໍໃຊ້ກົດີໝັາຍ້, ສ່ນ HOPE, ສ່ນພັກເຊົາທ່ີີ່ຢູ່່່ອາໄສ (CRC) ຫືື້ ທ່ີີ່ພັກ
ອາໄສຂອງໄວໜຸ່່່ມ່ກາງຄືືນກ່ໍສາມ່າດີຮັຽກຮ້ັອງໃຫ້້ໄວໜຸ່່່ມ່ ຫືື້ ພ່ໍແມ່່ຜູ້່້ປົກຄືອງຂໍ
ການບໍໍລິິການໄດ້ີ. 
ເຈ້ົາໜຸ້່າທ່ີີ່ເຮັັດີວຽກຈະຕິິດີຕ່ໍິຫ້າຄືອບໍຄົືວພາຍ້ໃນ 24 ຊ່ົວໂມ່ງຂອງການມ່ອບໍໝັາຍ້
ຄືະດີີ ບ່ໍໍລິວມ່ວັນອາທິີ່ດີ ແລິະ ວັນພັກຜູ່້ອນ ເພ່ືອນັດີໝັາຍ້ສໍາພາດີ ແລິະ ປະເມີ່ນ
ຜົູ້ນ. ເຈ້ົາໜຸ້່າທ່ີີ່ຄືະດີີ ຊາວໜຸ່່່ມ່ ແລິະ ຄືອບໍຄົືວຈະປຶກສາຫ້າລືິກ່ຽວກັບໍຂ້ໍຂັດີແຍ່້ງໃນ
ປັດີຈ່ບັໍນ ແລິະ ຊັບໍພະຍ້າກອນທ່ີີ່ອາດີມີ່ ເພ່ືອແກ້ໄຂຄືວາມ່ແຕິກຕ່ິາງຂອງພວກເຂົາ. 
ການບໍໍລິິການຖືິກອອກແບໍບໍມ່າ ເພ່ືອເຮັັດີໃຫ້້ຊາວໜຸ່່່ມ່ ແລິະ ພ່ໍແມ່່ປະຊາຊົນມ່າ
ພົບໍກັນ. ການບໍໍລິິການອາດີປະກອບໍມີ່ແຕ່ິບ່ໍໍຈໍາກັດີ:
• ການປະເມີ່ນຄືອບໍຄົືວ
• ການບໍໍລິິການແຊກແຊງຂອງຄືອບໍຄົືວໄລິຍ້ະສ້ັນ
• ການສ່ົງຕ່ໍິສໍາລັິບໍການບໍໍາບັໍດີຮັັກສາ ແລິະ/ຫືື້ ການໃຫ້້ຄໍືາປຶກສາກ່ຽວກັບໍສານ

ເສບໍຕິິດີ
• ການສ່ົງຕ່ໍິ ສໍາລັິບໍການບໍໍລິິການດ້ີານສ່ຂະພາບໍຈິດີເພ່ືອລິວມ່ Wraparound ກັບໍ

ການບໍໍລິິການແບໍບໍເລ່ັິງລັິດີ (WISe) ຕິາມ່ຄືວາມ່ເໝັາະສົມ່ 
• ການຊ່ວຍ້ເຫືື້ອໃນການຍ່ື້ນຄໍືາຮ້ັອງຟ້້ອງຊາວໜຸ່່່ມ່ທ່ີີ່ມີ່ຄືວາມ່ສ່ຽງ (ARY) ຫືື້ 

ເດັີກນ້ອຍ້ທ່ີີ່ຕ້ິອງການການບໍໍລິິການ (CHINS), ເມ່ື່ອໄດ້ີຮັັບໍການຮ້ັອງຂໍ
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ທີ່າງເລືິອກ ສໍາລັິບໍຊາວໜຸ່່່ມ່ ແລິະ ພ່ໍແມ່່

ກັ�ນຳປະເມີີນຳຄອບຄົວ
ການປະເມີ່ນຄືອບໍຄົືວຈະຮັວບໍຮັວມ່ຂ້ໍມ່່ນ ເພ່ືອໃຫ້້ມີ່ຄືວາມ່ເຂ້ົາໃຈຫື້າຍ້ຂ້ືນກ່ຽວກັບໍ
ຄືວາມ່ເຂ້ັມ່ແຂງ, ຄືວາມ່ຕ້ິອງການ ແລິະ ຊັບໍພະຍ້າກອນຂອງຄືອບໍຄົືວ ແລິະ ຜົູ້ນ
ກະທົີ່ບໍຂອງພວກເຂົາຕ່ໍິກັບໍຂ້ໍຂັດີແຍ່້ງໃນຄືອບໍຄົືວໃນປັດີຈ່ບັໍນ. ການປະເມີ່ນ
ຜົູ້ນແມ່່ນຈະເຮັັດີສໍາເລັິດີສົມ່ບ່ໍນໂດີຍ້ການຮ່ັວມ່ມື່ກັບໍພ່ໍແມ່່ ແລິະ ເຍົ້າວະຊົນ 
ເພ່ືອກໍານົດີຊັບໍພະຍ້າກອນຂອງຊ່ມ່ຊົນ ແລິະ/ຫືື້ ການບໍໍລິິການ DCYF ເພ່ືອ
ສະໜັຸ່ບໍສະໜຸ່່ນການຫ່ື້ດີຜູ່້ອນຄືວາມ່ຂັດີແຍ່້ງໃນຄືອບໍຄົືວ ແລິະ ຮັັກສາໜຸ່່ວຍ້
ຄືອບໍຄົືວ. ການສ່ົງຕ່ໍິຊັບໍພະຍ້າກອນອາດີປະກອບໍມີ່ການບໍໍລິິການແຊກແຊງ
ຄືອບໍຄົືວໃນໄລິຍ້ະສ້ັນ, ການປະເມີ່ນຜົູ້ນຂອງສານເສບໍຕິິດີ, ການບໍໍລິິການດ້ີານ
ສ່ຂະພາບໍຈິດີ ແລິະ WISe. 
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ຊາວໜຸ່່່ມ່ທ່ີີ່ມີ່ຄືວາມ່ສ່ຽງ (ARY) 
ກົດີໝັາຍ້ຂອງລັິດີວໍຊິງຕັິນໄດ້ີກໍານົດີຊາວໜຸ່່່ມ່ທ່ີີ່ມີ່ຄືວາມ່ສ່ຽງ (ARY) ວ່າເປັນ
ໄວໜຸ່່່ມ່:
(a) ຜູ້່້ທ່ີີ່ບ່ໍໍຢູ່່່ເຮືັອນຢູ່່າງຫ້ນ້ອຍ້ 72 ຊ່ົວໂມ່ງຕິິດີຕ່ໍິກັນໂດີຍ້ບ່ໍໍໄດ້ີຮັັບໍການຍິ້ນຍ້ອມ່

ຈາກພ່ໍແມ່່ຂອງຊາວໜຸ່່່ມ່;
(b) ຜູ້່້ໃດີທ່ີີ່ຢູ່່່ເໜືຸ່ອການຄືວບໍຄ່ືມ່ຂອງພ່ໍແມ່່ຂອງໄວໜຸ່່່ມ່ເຊ່ັນວ່າການປະພຶດີຂອງ

ຊາວໜຸ່່່ມ່ຈະສ່ົງຜົູ້ນຮ້ັາຍ້ຕ່ໍິສ່ຂະພາບໍ, ຄືວາມ່ປອດີໄພ ຫືື້ ສະຫ້ວັດີດີີການຂອງ
ຊາວໜຸ່່່ມ່ ຫືື້ ຄົືນອ່ືນໆ; ຫືື້

(c) ຜູ້່້ທ່ີີ່ມີ່ບັໍນຫ້າດ້ີານການໃຊ້ສານເສບໍຕິິດີ ເຊ່ິງບ່ໍໍມີ່ການກ່າວຫ້າທີ່າງຄືະດີີອາຍ້າທ່ີີ່
ຍັ້ງຄ້ືາງຄືາກ່ຽວກັບໍການໃຊ້ສານເສບໍຕິິດີ.

ການປະເມີ່ນຄືອບໍຄົືວຕ້ິອງເຮັັດີໃຫ້້ສໍາເລັິດີກ່ອນການຍ່ື້ນຄໍືາຮ້ັອງທ່ີ່ກຂອງ ARY. 
ຄໍືາຮ້ັອງຟ້້ອງນ້ີອະນ່ຍ້າດີໃຫ້້ພ່ໍແມ່່ ຫືື້ ຜູ້່້ປົກຄືອງຕິາມ່ກົດີໝັາຍ້ທ່ີີ່ສາມ່າດີຮັັກສາ
ການເບ່ິໍງແຍ້ງໄວໜຸ່່່ມ່ຂອງພວກເຂົາໃນຂະນະທ່ີີ່ກໍາລັິງຊອກຫ້າການຊ່ວຍ້ເຫືື້ອຂອງ
ສານເດັີກ ໂດີຍ້ການຕ້ັິງເງ່ືອນໄຂທ່ີີ່ສົມ່ເຫ້ດີສົມ່ຜົູ້ນທ່ີີ່ຊາວ ໜຸ່່່ມ່ຕ້ິອງປະຕິິບັໍດີຕິາມ່. 
ສ່ິງນ້ີອາດີລິວມ່ທັີ່ງການຮັຽກຮ້ັອງໃຫ້້ຊາວໜຸ່່່ມ່ມີ່ສ່ວນຮ່ັວມ່ໃນໂຄືງການດ້ີານການ
ສຶກສາ, ປະຕິິບັໍດີຕິາມ່ກົດີລິະບໍຽບໍຂອງຄືອບໍຄົືວ ແລິະ ເຂ້ົາຮ່ັວມ່ການບໍໍລິິການໃຫ້້
ຄໍືາປຶກສາ. ສານອາດີຈະສ່ັງໃຫ້້ຜູ້່້ປົກຄືອງເຂ້ົາຮ່ັວມ່ໃນການໃຫ້້ຄໍືາປຶກສາ ຫືື້ ການບໍໍ
ລິິການອ່ືນໆ ເມ່ື່ອອະນ່ຍ້າດີໃຫ້້ ARY. ພ່ໍແມ່່ຕ້ິອງຮັັບໍຜິູ້ດີຊອບໍທີ່າງດ້ີານການເງິນ 
ສໍາລັິບໍຄ່ືາໃຊ້ຈ່າຍ້ທ່ີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໍແຜູ້ນການທ່ີີ່ສານສ່ັງໃຫ້້. 
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ເດັີກທ່ີີ່ຕ້ິອງການການບໍໍລິິການ (CHINS)
ເມ່ື່ອໃຫ້້ຄໍືາປຶກສາ, ການຢູ່່່ກັບໍຍ້າດີພ່ີນ້ອງ  
ຫືື້ ຄືວາມ່ພະຍ້າຍ້າມ່ທ່ີີ່ຄ້ືາຍ້ຄືືກັນທ່ີີ່ບ່ໍໍ
ສາມ່າດີແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດີແຍ່້ງລິະຫ້ວ່າງ
ຊາວໜຸ່່່ມ່ ແລິະ ພ່ໍແມ່່ ແລິະ ຊາວໜຸ່່່ມ່
ຈໍາເປັນຕ້ິອງໄດ້ີວາງຢູ່່່ນອກເຮືັອນຂອງ
ຄືອບໍຄົືວ, ຊາວໜຸ່່່ມ່ ຫືື້ ຜູ້່້ປົກຄືອງ
ອາດີຈະຍ່ື້ນຄໍືາຮ້ັອງທ່ີ່ກຂອງ CHINS.
ກົດີໝັາຍ້ຂອງລັິດີວໍຊິງຕັິນໄດ້ີກໍານົດີ
ເດັີກທ່ີີ່ຕ້ິອງການການບໍໍລິິການເປັນເດັີກ
ອ່ອນ:
(a) ຜູ້່້ໃດີທ່ີີ່ຢູ່່່ເໜືຸ່ອການຄືວບໍຄ່ືມ່ຂອງ

ພ່ໍແມ່່ຂອງໄວໜຸ່່່ມ່ເຊ່ັນວ່າການ
ປະພຶດີຂອງຊາວໜຸ່່່ມ່ຈະສ່ົງຜົູ້ນ
ຮ້ັາຍ້ຕ່ໍິສ່ຂະພາບໍ, ຄືວາມ່ປອດີໄພ 
ຫືື້ ສະຫ້ວັດີດີີການຂອງຊາວໜຸ່່່ມ່ ຫືື້ 
ຄົືນອ່ືນໆ;

(b) ຜູ້່້ທ່ີີ່ໄດ້ີຮັັບໍການລິາຍ້ງານຕ່ໍິການບັໍງຄັືບໍໃຊ້ກົດີໝັາຍ້ວ່າບ່ໍໍມີ່ການຍິ້ນຍ້ອມ່ເປັນ
ເວລິາຢູ່່າງໜຸ້່ອຍ້ 24 ຊ່ົວໂມ່ງຕິິດີຕ່ໍິກັນສອງເທ່ືີ່ອ ຫືື້ ສອງຄ້ັືງທ່ີີ່ແຍ້ກຕ່ິາງຫ້າກ
ຈາກບ້ໍານຂອງພ່ໍແມ່່, ຄືະນະກໍາມ່ະການກວດີກາ CRC, ການຈັດີສັນບ່ໍອນຢູ່່່
ນອກເຮືັອນ ຫືື້ ການບັໍນຈ່ເຂ້ົາຮັຽນຕິາມ່ຄໍືາສ່ັງຂອງສານ; ແລິະ
(i) ໄດ້ີສະແດີງບັໍນຫ້າການຕິິດີຢູ່າເສບໍຕິິດີທ່ີີ່ຮ້ັາຍ້ແຮັງ ຫືື້
(ii) ໄດ້ີມີ່ການສະແດີງພຶດີຕິິກໍາທ່ີີ່ສ້າງຄືວາມ່ສ່ຽງອັນຕິະລິາຍ້ຮ້ັາຍ້ແຮັງຕ່ໍິ

ສ່ຂະພາບໍ, ຄືວາມ່ປອດີໄພ ຫືື້ ສະຫ້ວັດີດີີການຂອງເດັີກ ຫືື້ ຄົືນອ່ືນໆ; ຫືື້
(c) (i) ຜູ້່້ໃດີຕ້ິອງການ:

A. ການບໍໍລິິການທ່ີີ່ຈໍາເປັນລິວມ່ທັີ່ງອາຫ້ານ, ທ່ີີ່ພັກອາໄສ, ການດ່ີແລິ
ສ່ຂະພາບໍ, ເຄ່ືືອງນ່່ງຫ່ົ້ມ່ ຫືື້ ການສຶກສາ ຫືື້

B. ການບໍໍລິິການທ່ີີ່ຖືິກອອກແບໍບໍມ່າເພ່ືອຮັັກສາ ຫືື້ ທ້ີ່ອນໂຮັມ່ຄືອບໍຄົືວ;
(ii) ຜູ້່້ໃດີທ່ີີ່ບ່ໍໍສາມ່າດີເຂ້ົາເຖິິງ ຫືື້ ໄດ້ີປະຕິິເສດີທ່ີີ່ຈະໃຊ້ບໍໍລິິການເຫ່ົື້ານ້ີ ແລິະ 
(iii) ພ່ໍແມ່່ຜູ້່້ໃດີມີ່ຫັື້ກຖິານທ່ີີ່ໄດ້ີສະແດີງຄືວາມ່ພະຍ້າຍ້າມ່ຢູ່່າງຕ່ໍິເນ່ືອງ ແຕ່ິບ່ໍໍ

ປະສົບໍຜົູ້ນສໍາເລັິດີໃນການຮັັກສາໂຄືງສ້າງຄືອບໍຄົືວ ຫືື້ ບ່ໍໍສາມ່າດີຊ່ວຍ້ເຫືື້ອ 
ຫືື້ ບ່ໍໍເຕັິມ່ໃຈທ່ີີ່ຈະສືບໍຕ່ໍິຄືວາມ່ພະຍ້າຍ້າມ່ໃນການຮັັກສາໂຄືງສ້າງຄືອບໍຄົືວ 
ຫືື້

(d) ຜູ້່້ໃດີທ່ີີ່ເປັນ “ເດັີກທ່ີີ່ຖືິກຂ່ດີຮີັດີທີ່າງເພດີ.”
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ພ່ໍແມ່່ສາມ່າດີຍ່ື້ນຄໍືາຮ້ັອງທ່ີ່ກຂອງ CHINS  
ເມ່ື່ອມີ່ເງ່ືອນໄຂກ່ຽວກັບໍຊາວໜຸ່່່ມ່ທ່ີີ່ໄດ້ີລິະບ່ໍໄວ້ໃນຄໍືາ
ນິຍ້າມ່ຂ້າງເທິີ່ງ. ຊາວໜຸ່່່ມ່ ຫືື້ ພະນັກງານຄືະດີີ 
DCYF ອາດີຈະຍ່ື້ນຄໍືາຮ້ັອງທ່ີ່ກໃຫ້້ CHINS ຖ້ິາມີ່
ເງ່ືອນໄຂຂ້າງເທິີ່ງ, ໂດີຍ້ສະເພາະຖ້ິາພ່ໍແມ່່ຈະບ່ໍໍ
ອະນ່ຍ້າດີໃຫ້້ຊາວໜຸ່່່ມ່ອາໄສຢູ່່່ໃນເຮືັອນຂອງພ່ໍແມ່່ 
ແລິະ ຈະບ່ໍໍ ຫືື້ ບ່ໍໍສາມ່າດີຈັດີແຈງບ່ໍອນອ່ືນໃຫ້້
ຊາວໜຸ່່່ມ່ດໍີາລົິງຊີວິດີໄດ້ີ.
ຜູ້່້ໃດີທີີ່ຍ່ື້ນຄໍືາຮ້ັອງຟ້້ອງຕ້ິອງສະແດີງໃຫ້້ເຫັ້ນວ່າ
ພວກເຂົາໄດ້ີພະຍ້າຍ້າມ່ແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດີແຍ່້ງ, ທີ່າງ
ເລືິອກທ່ີີ່ສົມ່ເຫ້ດີສົມ່ຜົູ້ນທັີ່ງໝົັດີໄດ້ີໝົັດີໄປ ແລິະ 
ມັ່ນເປັນສ່ິງທ່ີີ່ດີີທ່ີີ່ສ່ດີສໍາລັິບໍຊາວໜຸ່່່ມ່ທ່ີີ່ອາໄສຢູ່່່
ນອກເຮືັອນໃນຂະນະທ່ີີ່ຄືອບໍຄົືວຍັ້ງສືບໍຕ່ໍິດໍີາເນີນ
ງານ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັໍນຫ້າ. ການປະເມີ່ນຜົູ້ນຄືອບໍຄົືວ
ກັບໍພະນັກງານຊ່າງເຮັັດີວຽກຂອງ DCYF ຕ້ິອງເຮັັດີ
ໃຫ້້ສໍາເລັິດີກ່ອນການຍ່ື້ນ ຄໍືາຮ້ັອງທ່ີ່ກຂອງ CHINS.
ຖ້ິາຫ້າກສານອະນ່ມັ່ດີການຈັດີສັນທ່ີີ່ຢູ່່່ນອກບ້ໍານ, 
ຊາວໜຸ່່່ມ່ຈະອາໄສຢູ່່່ກັບໍຍ້າດີພ່ີນ້ອງ ຫືື້ ເພ່ືອນ
ໃນຄືອບໍຄົືວ. DCYF ຊ້ີນໍາການຈັດີວາງ ແລິະ ອໍານວຍ້ຄືວາມ່ສະດີວກໃນການໃຫ້້
ການບໍໍລິິການສະເພາະເທ່ົີ່ານ້ັນ ຖ້ິາຫ້າກວ່າເດັີກຖືິກວາງຢູ່່່ໃນບ້ໍານອ່ປະຖໍິາທ່ີີ່ມີ່ໃບໍ
ອະນ່ຍ້າດີ ຫືື້ ກັບໍຍ້າດີພ່ີນ້ອງທ່ີີ່ບ່ໍໍຈໍາເປັນຕ້ິອງໄດ້ີຮັັບໍໃບໍອະນ່ຍ້າດີ. ຖ້ິາຫ້າກສານກໍາ
ນົດີໃຫ້້ຊາວໜຸ່່່ມ່ຢູ່່່ໃນເຮືັອນທ່ີີ່ບ່ໍໍມີ່ພ່ີນ້ອງ ແລິະ ບ່ໍໍມີ່ໃບໍອະນ່ຍ້າດີ, DCYF ຈະປິດີຄືະດີີ 
ແລິະ ແຈ້ງໃຫ້້ສານຮັັບໍຮ້່ັກ່ຽວກັບໍການກະທໍີ່າດ່ັີງກ່າວ. ພ່ໍແມ່່ ຫືື້ DCYF ສາມ່າດີ
ຮ້ັອງຂໍໃຫ້້ຍົ້ກເລີິກການດໍີາເນີນຄືະດີີຂອງສານ CHINS ຖ້ິາວ່າການບ່ໍໍສາມ່າດີໃຫ້້
ບໍໍລິິການໄດ້ີເພາະວ່າ:
(a) ຊາວໜຸ່່່ມ່ຂາດີການໄດ້ີຮັັບໍການອະນ່ມັ່ດີຈາກສານ ສໍາລັິບໍ 30 ວັນຕິິດີຕ່ໍິກັນ ຫືື້ 

ຫື້າຍ້ກວ່ານ້ັນ;
(b) ພ່ໍແມ່່ ຫືື້ ຊາວໜຸ່່່ມ່ ຫືື້ ພວກເຂົາທັີ່ງໝົັດີປະຕິິເສດີທ່ີີ່ຈະໃຫ້້ການຮ່ັວມ່ມື່, ໃນ

ການແຊກແຊງທ່ີີ່ເໝັາະສົມ່ ເພ່ືອແນໃສ່ໃຫ້້ຄືອບໍຄົືວກັບໍຄືືນມ່າລິວມ່ກັນຄ້ັືງ
ໃໝ່ັ ຫືື້

(c) DCYF ໃຊ້ຊັບໍພະຍ້າກອນທ່ີີ່ມີ່ຢູ່່່ແລ້ິວ ແລິະ ເໝັາະສົມ່ຈົນໝົັດີທ່ີີ່ຈະສ່ົງຜົູ້ນເຮັັດີ
ໃຫ້້ເກີດີມີ່ການລິວມ່ຕົິວກັນອີກຄ້ັືງ.

ສານຈະນັດີພິຈາລິະນາຕັິດີສິນຄືະດີີພາຍ້ໃນໄລິຍ້ະເວລິາ 90 ວັນ ເພ່ືອກວດີກາເບ່ິໍງ
ຄືວາມ່ຄືືບໍໜຸ້່າຂອງຄືອບໍຄົືວໃນການກັບໍມ່າລິວມ່ຕົິວກັນອີກຄ້ັືງ. ຖ້ິາຫ້າກຊາວໜຸ່່່ມ່
ບ່ໍໍສາມ່າດີກັບໍບ້ໍານ ເມ່ື່ອໄດ້ີມີ່ການພິຈາລິະນາທົີ່ບໍທີ່ວນ, ຊາວໜຸ່່່ມ່ອາດີຈະຢູ່່່ໃນ
ບ່ໍອນພັກໄດ້ີດົີນເຖິິງຫົ້ກເດືີອນ. ສານອາດີຈະສ່ັງໃຫ້້ພ່ໍແມ່່ປະຊາຊົນເຂ້ົາຮ່ັວມ່ໃນ
ການບໍໍລິິການຕ່ິາງໆ ເພ່ືອຊ່ວຍ້ເຫືື້ອຄືອບໍຄົືວທ່ີີ່ກັບໍມ່າໂຮັມ່ຕົິວກັນອີກຄ້ັືງໂດີຍ້ໄວ
ເທ່ົີ່າທ່ີີ່ຈະໄວໄດ້ີ.



ແຫ່ື້ງຊັບໍພະຍ້າກອນຊ່ມ່ຊົນ

ບຳ ລິກັ�ນຳກັ�ນຳຮັັກັສ�ປິ� ນຳປົວ
ສໍາລັິບໍພາວະສ່ກເສີນທ່ີີ່ເປັນອັນຕິະລິາຍ້ເຖິິງຊີວິດີ, ໃຫ້້ໂທີ່ຫ້າ 9-1-1. ເພ່ືອຊອກຫ້າ
ການບໍໍລິິການດ້ີານສ່ຂະພາບໍພຶດີຕິິກໍາ, ກະລ່ິນາຕິິດີຕ່ໍິຫ້າບໍໍລິິການສ່ົງຕ່ໍິສ່ຂະພາບໍ
ຈິດີຂອງລັິດີວໍຊິງຕັິນທ່ີີ່ເບີໍ 1-833-303-5437 ແລິະ ຕິິດີຕ່ໍິກັບໍຜູ້່້ຊ່ຽວຊານດ້ີານ
ການສ່ົງຕ່ໍິ. ເດັີກນ້ອຍ້ ແລິະ ເຍົ້າວະຊົນທ່ີີ່ມີ່ເງ່ືອນໄຂໄດ້ີຮັັບໍ Medicaid, ອາຍ່້ບ່ໍໍ
ກາຍ້ 21 ປີ ທ່ີີ່ມີ່ຄືວາມ່ຕ້ິອງການດ້ີານພຶດີຕິິກໍາທ່ີີ່ສັບໍສົນ ອາດີຈະມີ່ສິດີໄດ້ີຮັັບໍການ
ສະໜັຸ່ບໍສະໜຸ່່ນ ເພ່ີມ່ເຕີິມ່ຜູ່້ານໂຄືງການຊວ່ຍ້ເຫືື້ອແບໍບໍເລ່ັິງລັິດີ (WISe). WISe 
ສາມ່າດີຈັດີຫ້າໄດ້ີທັີ່ງໃນບ້ໍານ ແລິະ ຊ່ມ່ຊົນ. 
ຖ້ິາໃຜູ້ຜູ້່້ໜ່ຶຸ່ງກໍາລັິງຄິືດີຢູ່າກຂ້າຕົິວຕິາຍ້, ກະລ່ິນາຕິິດີຕ່ໍິສາຍ້ດ່ີວນຊ່ວຍ້ປ້ອງກັນ
ການຂ້າຕົິວຕິາຍ້ທ່ີີ່ເບີໍ 1-800-273-8255.
ສໍາລັິບໍຂ້ໍມ່່ນກ່ຽວກັບໍໂຄືງການສ່ຂະພາບໍຈິດີ ຫືື້ ການເພ່ິງພາອາໃສທີ່າງເຄືມີ່, 
ຊາວໜຸ່່່ມ່ ຫືື້ ຜູ້່້ປົກຄືອງສາມ່າດີໂທີ່ຫ້າສາຍ້ຊ່ວຍ້ເຫືື້ອການກ້່ຊີບໍໄດ້ີຕິະຫື້ອດີ 24 
ຊ່ົວໂມ່ງຂອງການຊ່ວຍ້ເຫືື້ອການຟ້ື້ນຟ່້ໃນວໍຊິງຕັິນທ່ີີ່ເບີໍ 1-866-789-1511. Help 
Line ສາຍ້ການຊ່ວຍ້ເຫືື້ອສະໜຸ່ອງການແຊກແຊງວິກິດີການທ່ີີ່ບ່ໍໍເປີດີເຜີູ້ຍ້ ແລິະ 
ເປັນຄືວາມ່ລັິບໍ ແລິະ ການສ່ົງຕ່ໍິການບໍໍລິິການ ສໍາລັິບໍຜູ້່້ທ່ີີ່ອາໄສຢູ່່່ລັິດີ Washington.
ສໍາລັິບໍຄືວາມ່ກັງວົນກ່ຽວກັບໍການລ່ິວງລິະເມີ່ດີ ແລິະ ການລິະເລີິຍ້ເດັີກ ຫືື້ ເດັີກທ່ີີ່ຖືິກ
ຂ່ດີຮີັດີທີ່າງເພດີສໍາ ພັນ (CSEC), ຕິິດີຕ່ໍິ 1-866-ENDHARM (1-866-363-4276).

ຖ້ິາທ່ີ່ານຕ້ິອງການ ສໍາເນົາເອກະສານນ້ີເປັນຮ່ັບໍແບໍບໍ ຫືື້ ພາສາທີ່າງເລືິອກ, ກະລ່ິນາ
ຕິິດີຕ່ໍິພົວພັນກັບໍຜູ້່້ປະກອບໍການດ້ີານ DCYF (1-800-723-4831 | 360-902-8060, 
ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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