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ການບໍໍລິິການການຄືືນດີີຂອງຄອບຄົົວ
ການບໍໍລິິການຄືືນດີີຂອງຄອບຄົົວ (FRS)
ແມ່່ ນໂຄງການອາສາສະໝັັກທີ່່�ໃຫ້້ ບໍໍລິິການແກ່່
ຊາວໜຸ່່ �ມ ແລະຄອບຄົົວທີ່່�ມີີຄວາມຂັັດແຍ້້ ງເຊິ່່� ງ
ອາດຈະເຮັັດໃຫ້້ ໄວໜຸ່່ �ມໜີີໄປໂດຍທີ່່�ບໍ່່� ໄດ້້ ປະຕິິບັັດ
ຕາມກົົດລະບຽບບ້້ ານເມືືອງ, ການໃຊ້້ ສານເສບຕິິດ
ຫຼື� ື ຄວາມກັັງວົົນອື່່� ນໆ ພາຍໃນຄອບຄົົວ. ເປົ້້� າໝາຍ
ຂອງ FRS ແມ່່ ນເພື່່� ອປົົກປັັກຮັັກສາ, ສ້້ າງຄວາມ
ເຂັ້້�ມແຂງ, ສ້້ າງຄວາມປອງດອງພາຍໃນຄອບຄົົວ
ແລະ ປ້້ ອງກັັນການບໍ່່� ໃຫ້້ ເຍົົວວະຊົົນຢູ່່�ນອກບ້້ ານ.
ໂຄງການ:
• ໃຫ້້ ບໍໍລິິການຊາວໜຸ່່ �ມ, ແຕ່່ ອາຍຸຸ 12 ເຖິິງ 17.
• ຊອກຫາວິິທີີການພັັດທະນາທັັກສະ ແລະ ການສະໜັັບສະໜູູ ນພາຍໃນຄອບຄົົວ
ເພື່່� ອແກ້້ ໄຂບັັນຫາທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ ອງກັັບໄວໜຸ່່ �ມທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ ຽງ, ເດັັກນ້້ ອຍທີ່່�ຕ້້ອງການ
ການບໍໍລິິການ ຫຼື� ື ຄວາມຂັັດແຍ້້ ງໃນຄອບຄົົວ.
• ປົົກປັັກຮັັກສາ ແລະ ສ້້ າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ ແກ່່ ຄອບຄົົວ.
ພໍ່່� ແມ່່ ຫຼື� ື ໄວໜຸ່່ �ມສາມາດຂໍໍ FRS ໂດຍການໂທເຂົ້້� າສູູ ນກາງທີ່່� 1-866-363-4276.
ນອກຈາກນີີ້້�� ຜູ້້�ເບິ່່� ງແຍງ, ພະນັັກງານກຳຳ�ມະກອນຊົົນເຜົ່່� າ, ພະນັັກງານກຳຳ�ມະກອນ,
DCYF, ຜູ້້�ບັັງຄັັບໃຊ້້ ກົົດໝາຍ, ສູູ ນ HOPE, ສູູ ນພັັກເຊົົາທີ່່�ຢູ່່�ອາໄສ (CRC) ຫຼື� ື ທີ່່�ພັັກ
ອາໄສຂອງໄວໜຸ່່ �ມກາງຄືືນກໍ່່� ສາມາດຮຽກຮ້້ ອງໃຫ້້ ໄວໜຸ່່ �ມ ຫຼື� ື ພໍ່່� ແມ່່ ຜູ້້�ປົົກຄອງຂໍໍ
ການບໍໍລິິການໄດ້້ .
ເຈົ້້� າໜ້້ າທີ່່�ເຮັັດວຽກຈະຕິິດຕໍ່່�ຫາຄອບຄົົວພາຍໃນ 24 ຊົ່່� ວໂມງຂອງການມອບໝາຍ
ຄະດີີ ບໍ່່�ລວມວັັນອາທິິດ ແລະ ວັັນພັັກຜ່່ ອນ ເພື່່� ອນັັດໝາຍສຳຳ�ພາດ ແລະ ປະເມີີນ
ຜົົນ. ເຈົ້້� າໜ້້ າທີ່່�ຄະດີີ ຊາວໜຸ່່ �ມ ແລະ ຄອບຄົົວຈະປຶຶກສາຫາລືືກ່່ ຽວກັັບຂໍ້້�ຂັັດແຍ່່ ງໃນ
ປັັດຈຸຸບັັນ ແລະ ຊັັບພະຍາກອນທີ່່�ອາດມີີ ເພື່່� ອແກ້້ ໄຂຄວາມແຕກຕ່່ າງຂອງພວກເຂົົາ.
ການບໍໍລິິການຖືືກອອກແບບມາ ເພື່່� ອເຮັັດໃຫ້້ ຊາວໜຸ່່ �ມ ແລະ ພໍ່່� ແມ່່ ປະຊາຊົົນມາ
ພົົບກັັນ. ການບໍໍລິິການອາດປະກອບມີີແຕ່່ ບໍ່່�ຈຳຳ�ກັັດ:
• ການປະເມີີນຄອບຄົົວ
• ການບໍໍລິິການແຊກແຊງຂອງຄອບຄົົວໄລຍະສັ້້� ນ
• ການສົ່່� ງຕໍ່່�ສຳຳ�ລັັບການບໍໍາບັັດຮັັກສາ ແລະ/ຫຼື� ື ການໃຫ້້ ຄຳຳ�ປຶຶກສາກ່່ ຽວກັັບສານ
ເສບຕິິດ
• ການສົ່່� ງຕໍ່່� ສຳຳ�ລັັບການບໍໍລິິການດ້້ ານສຸຸ ຂະພາບຈິິດເພື່່� ອລວມ Wraparound ກັັບ
ການບໍໍລິິການແບບເລັ່່� ງລັັດ (WISe) ຕາມຄວາມເໝາະສົົມ
• ການຊ່່ ວຍເຫຼື� ື ອໃນການຍື່່� ນຄຳຳ�ຮ້້ ອງຟ້້ ອງຊາວໜຸ່່ �ມທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ ຽງ (ARY) ຫຼື� ື
ເດັັກນ້້ ອຍທີ່່�ຕ້້ອງການການບໍໍລິິການ (CHINS), ເມື່່� ອໄດ້້ ຮັັບການຮ້້ ອງຂໍໍ
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ທາງເລືືອກ ສຳຳ�ລັັບຊາວໜຸ່່�ມ ແລະ ພໍ່່� ແມ່່
ການປະເມີີນຄອບຄົົວ
ການປະເມີີນຄອບຄົົວຈະຮວບຮວມຂໍ້້�ມູູ ນ ເພື່່� ອໃຫ້້ ມີີຄວາມເຂົ້້� າໃຈຫຼຼ າຍຂື້້� ນກ່່ ຽວກັັບ
ຄວາມເຂັ້້�ມແຂງ, ຄວາມຕ້້ ອງການ ແລະ ຊັັບພະຍາກອນຂອງຄອບຄົົວ ແລະ ຜົົນ
ກະທົົບຂອງພວກເຂົົາຕໍ່່�ກັັບຂໍ້້�ຂັັດແຍ່່ ງໃນຄອບຄົົວໃນປັັດຈຸຸບັັນ. ການປະເມີີນ
ຜົົນແມ່່ ນຈະເຮັັດສຳຳ�ເລັັດສົົມບູູ ນໂດຍການຮ່່ ວມມືືກັັບພໍ່່� ແມ່່ ແລະ ເຍົົາວະຊົົນ
ເພື່່� ອກຳຳ�ນົົດຊັັບພະຍາກອນຂອງຊຸຸມຊົົນ ແລະ/ຫຼື� ື ການບໍໍລິິການ DCYF ເພື່່� ອ
ສະໜັັບສະໜູູ ນການຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນຄວາມຂັັດແຍ່່ ງໃນຄອບຄົົວ ແລະ ຮັັກສາໜ່່ ວຍ
ຄອບຄົົວ. ການສົ່່� ງຕໍ່່�ຊັັບພະຍາກອນອາດປະກອບມີີການບໍໍລິິການແຊກແຊງ
ຄອບຄົົວໃນໄລຍະສັ້້� ນ, ການປະເມີີນຜົົນຂອງສານເສບຕິິດ, ການບໍໍລິິການດ້້ ານ
ສຸຸ ຂະພາບຈິິດ ແລະ WISe.
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ຊາວໜຸ່່�ມທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ ຽງ (ARY)
ກົົດໝາຍຂອງລັັດວໍໍຊິິງຕັັນໄດ້້ ກຳຳ�ນົົດຊາວໜຸ່່ �ມທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ ຽງ (ARY) ວ່່ າເປັັນ
ໄວໜຸ່່ �ມ:
(a) ຜູ້້�ທີ່່�ບໍ່່� ຢູ່່�ເຮືືອນຢ່່ າງຫນ້້ ອຍ 72 ຊົ່່� ວໂມງຕິິດຕໍ່່�ກັັນໂດຍບໍ່່� ໄດ້້ ຮັັບການຍິິນຍອມ
ຈາກພໍ່່� ແມ່່ ຂອງຊາວໜຸ່່ �ມ;
(b) ຜູ້້�ໃດທີ່່�ຢູ່່�ເໜືືອການຄວບຄຸຸມຂອງພໍ່່� ແມ່່ ຂອງໄວໜຸ່່ �ມເຊັ່່� ນວ່່ າການປະພຶຶດຂອງ
ຊາວໜຸ່່ �ມຈະສົ່່� ງຜົົນຮ້້ າຍຕໍ່່�ສຸຸ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ຫຼື� ື ສະຫວັັດດີີການຂອງ
ຊາວໜຸ່່ �ມ ຫຼື� ື ຄົົນອື່່� ນໆ; ຫຼື� ື
(c) ຜູ້້�ທີ່່�ມີີບັັນຫາດ້້ ານການໃຊ້້ ສານເສບຕິິດ ເຊິ່່� ງບໍ່່�ມີີການກ່່ າວຫາທາງຄະດີີອາຍາທີ່່�
ຍັັງຄ້້ າງຄາກ່່ ຽວກັັບການໃຊ້້ ສານເສບຕິິດ.
ການປະເມີີນຄອບຄົົວຕ້້ ອງເຮັັດໃຫ້້ ສຳຳ�ເລັັດກ່່ ອນການຍື່່� ນຄຳຳ�ຮ້້ ອງທຸຸ ກຂອງ ARY.
ຄຳຳ�ຮ້້ ອງຟ້້ ອງນີ້້� ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ ພໍ່່� ແມ່່ ຫຼື� ື ຜູ້້�ປົົກຄອງຕາມກົົດໝາຍທີ່່�ສາມາດຮັັກສາ
ການເບິ່່� ງແຍງໄວໜຸ່່ �ມຂອງພວກເຂົົາໃນຂະນະທີ່່�ກຳຳ�ລັັງຊອກຫາການຊ່່ ວຍເຫຼື� ື ອຂອງ
ສານເດັັກ ໂດຍການຕັ້້� ງເງື່່� ອນໄຂທີ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນທີ່່�ຊາວ ໜຸ່່ �ມຕ້້ອງປະຕິິບັັດຕາມ.
ສິ່່� ງນີ້້� ອາດລວມທັັງການຮຽກຮ້້ ອງໃຫ້້ ຊາວໜຸ່່ �ມມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມໃນໂຄງການດ້້ ານການ
ສຶຶກສາ, ປະຕິິບັັດຕາມກົົດລະບຽບຂອງຄອບຄົົວ ແລະ ເຂົ້້� າຮ່່ ວມການບໍໍລິິການໃຫ້້
ຄຳຳ�ປຶຶກສາ. ສານອາດຈະສັ່່� ງໃຫ້້ ຜູ້້�ປົົກຄອງເຂົ້້� າຮ່່ ວມໃນການໃຫ້້ ຄຳຳ�ປຶຶກສາ ຫຼື� ື ການບໍໍ
ລິິການອື່່� ນໆ ເມື່່� ອອະນຸຸຍາດໃຫ້້ ARY. ພໍ່່� ແມ່່ ຕ້້ ອງຮັັບຜິິດຊອບທາງດ້້ ານການເງິິນ
ສຳຳ�ລັັບຄ່່ າໃຊ້້ ຈ່່າຍທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ ອງກັັບແຜນການທີ່່�ສານສັ່່� ງໃຫ້້ .
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ເດັັກທີ່່�ຕ້້ອງການການບໍໍລິິການ (CHINS)
ເມື່່� ອໃຫ້້ ຄຳຳ�ປຶຶກສາ, ການຢູ່່�ກັັບຍາດພີ່່�ນ້້ອງ
ຫຼື� ື ຄວາມພະຍາຍາມທີ່່�ຄ້້າຍຄືືກັັນທີ່່�ບໍ່່�
ສາມາດແກ້້ ໄຂຂໍ້້�ຂັັດແຍ່່ ງລະຫວ່່ າງ
ຊາວໜຸ່່ �ມ ແລະ ພໍ່່� ແມ່່ ແລະ ຊາວໜຸ່່ �ມ
ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ ອງໄດ້້ ວາງຢູ່່�ນອກເຮືືອນຂອງ
ຄອບຄົົວ, ຊາວໜຸ່່ �ມ ຫຼື� ື ຜູ້້�ປົົກຄອງ
ອາດຈະຍື່່� ນຄຳຳ�ຮ້້ ອງທຸຸ ກຂອງ CHINS.
ກົົດໝາຍຂອງລັັດວໍໍຊິິງຕັັນໄດ້້ ກຳຳ�ນົົດ
ເດັັກທີ່່�ຕ້້ອງການການບໍໍລິິການເປັັນເດັັກ
ອ່່ ອນ:
(a) ຜູ້້�ໃດທີ່່�ຢູ່່�ເໜືືອການຄວບຄຸຸມຂອງ
ພໍ່່� ແມ່່ ຂອງໄວໜຸ່່ �ມເຊັ່່� ນວ່່ າການ
ປະພຶຶດຂອງຊາວໜຸ່່ �ມຈະສົ່່� ງຜົົນ
ຮ້້ າຍຕໍ່່�ສຸຸ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ
ຫຼື� ື ສະຫວັັດດີີການຂອງຊາວໜຸ່່ �ມ ຫຼື� ື
ຄົົນອື່່� ນໆ;
(b) ຜູ້້�ທີ່່�ໄດ້້ ຮັັບການລາຍງານຕໍ່່� ການບັັງຄັັບໃຊ້້ ກົົດໝາຍວ່່ າບໍ່່�ມີີການຍິິນຍອມເປັັນ
ເວລາຢ່່ າງໜ້້ ອຍ 24 ຊົ່່� ວໂມງຕິິດຕໍ່່�ກັັນສອງເທື່່� ອ ຫຼື� ື ສອງຄັ້້� ງທີ່່�ແຍກຕ່່ າງຫາກ
ຈາກບ້້ ານຂອງພໍ່່� ແມ່່ , ຄະນະກຳຳ�ມະການກວດກາ CRC, ການຈັັດສັັນບ່່ ອນຢູ່່�
ນອກເຮືືອນ ຫຼື� ື ການບັັນຈຸຸ ເຂົ້້� າຮຽນຕາມຄຳຳ�ສັ່່� ງຂອງສານ; ແລະ
(i) ໄດ້້ ສະແດງບັັນຫາການຕິິດຢາເສບຕິິດທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ ຫຼື� ື
(ii) ໄດ້້ ມີີການສະແດງພຶຶດຕິິກຳຳ�ທີ່່�ສ້້າງຄວາມສ່່ ຽງອັັນຕະລາຍຮ້້ າຍແຮງຕໍ່່�
ສຸຸ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ຫຼື� ື ສະຫວັັດດີີການຂອງເດັັກ ຫຼື� ື ຄົົນອື່່� ນໆ; ຫຼື� ື
(c) (i) ຜູ້້�ໃດຕ້້ ອງການ:
A. ການບໍໍລິິການທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນລວມທັັງອາຫານ, ທີ່່�ພັັກອາໄສ, ການດູູ ແລ
ສຸຸ ຂະພາບ, ເຄື່່� ອງນຸ່່�ງຫົ່່�ມ ຫຼື� ື ການສຶຶກສາ ຫຼື� ື
B. ການບໍໍລິິການທີ່່�ຖືືກອອກແບບມາເພື່່� ອຮັັກສາ ຫຼື� ື ທ້້ ອນໂຮມຄອບຄົົວ;
(ii) ຜູ້້�ໃດທີ່່�ບໍ່່� ສາມາດເຂົ້້� າເຖິິງ ຫຼື� ື ໄດ້້ ປະຕິິເສດທີ່່�ຈະໃຊ້້ ບໍໍລິິການເຫຼົ່່�� ານີ້້� ແລະ
(iii) ພໍ່່� ແມ່່ ຜູ້້�ໃດມີີຫຼັັ� ກຖານທີ່່�ໄດ້້ ສະແດງຄວາມພະຍາຍາມຢ່່ າງຕໍ່່� ເນື່່� ອງ ແຕ່່ ບໍ່່�
ປະສົົບຜົົນສຳຳ�ເລັັດໃນການຮັັກສາໂຄງສ້້ າງຄອບຄົົວ ຫຼື� ື ບໍ່່� ສາມາດຊ່່ ວຍເຫຼື� ື ອ
ຫຼື� ື ບໍ່່� ເຕັັມໃຈທີ່່�ຈະສືືບຕໍ່່�ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮັັກສາໂຄງສ້້ າງຄອບຄົົວ
ຫຼື� ື
(d) ຜູ້້�ໃດທີ່່�ເປັັນ “ເດັັກທີ່່�ຖືືກຂູູດຮີີດທາງເພດ.”
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ພໍ່່� ແມ່່ ສາມາດຍື່່� ນຄຳຳ�ຮ້້ ອງທຸຸ ກຂອງ CHINS
ເມື່່� ອມີີເງື່່� ອນໄຂກ່່ ຽວກັັບຊາວໜຸ່່ �ມທີ່່�ໄດ້້ ລະບຸຸ ໄວ້້ ໃນຄຳຳ�
ນິິຍາມຂ້້ າງເທິິງ. ຊາວໜຸ່່ �ມ ຫຼື� ື ພະນັັກງານຄະດີີ
DCYF ອາດຈະຍື່່� ນຄຳຳ�ຮ້້ ອງທຸຸ ກໃຫ້້ CHINS ຖ້້ າມີີ
ເງື່່� ອນໄຂຂ້້ າງເທິິງ, ໂດຍສະເພາະຖ້້ າພໍ່່� ແມ່່ ຈະບໍ່່�
ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ ຊາວໜຸ່່ �ມອາໄສຢູ່່�ໃນເຮືືອນຂອງພໍ່່� ແມ່່
ແລະ ຈະບໍ່່� ຫຼື� ື ບໍ່່� ສາມາດຈັັດແຈງບ່່ ອນອື່່� ນໃຫ້້
ຊາວໜຸ່່ �ມດຳຳ�ລົົງຊີີວິິດໄດ້້ .
ຜູ້້�ໃດທີີຍື່່� ນຄຳຳ�ຮ້້ ອງຟ້້ ອງຕ້້ ອງສະແດງໃຫ້້ ເຫັັນວ່່ າ
ພວກເຂົົາໄດ້້ ພະຍາຍາມແກ້້ ໄຂຂໍ້້�ຂັັດແຍ່່ ງ, ທາງ
ເລືືອກທີ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນທັັງໝົົດໄດ້້ ໝົົດໄປ ແລະ
ມັັນເປັັນສິ່່� ງທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸຸດສຳຳ�ລັັບຊາວໜຸ່່ �ມທີ່່�ອາໄສຢູ່່�
ນອກເຮືືອນໃນຂະນະທີ່່�ຄອບຄົົວຍັັງສືືບຕໍ່່�ດຳຳ�ເນີີນ
ງານ ເພື່່� ອແກ້້ ໄຂບັັນຫາ. ການປະເມີີນຜົົນຄອບຄົົວ
ກັັບພະນັັກງານຊ່່ າງເຮັັດວຽກຂອງ DCYF ຕ້້ ອງເຮັັດ
ໃຫ້້ ສຳຳ�ເລັັດກ່່ ອນການຍື່່� ນ ຄຳຳ�ຮ້້ ອງທຸຸ ກຂອງ CHINS.
ຖ້້ າຫາກສານອະນຸຸມັັດການຈັັດສັັນທີ່່�ຢູ່່�ນອກບ້້ ານ,
ຊາວໜຸ່່ �ມຈະອາໄສຢູ່່�ກັັບຍາດພີ່່�ນ້້ອງ ຫຼື� ື ເພື່່� ອນ
ໃນຄອບຄົົວ. DCYF ຊີ້້�ນຳຳ�ການຈັັດວາງ ແລະ ອຳຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການໃຫ້້
ການບໍໍລິິການສະເພາະເທົ່່� ານັ້້� ນ ຖ້້ າຫາກວ່່ າເດັັກຖືືກວາງຢູ່່�ໃນບ້້ ານອຸຸ ປະຖໍໍາທີ່່�ມີີໃບ
ອະນຸຸຍາດ ຫຼື� ື ກັັບຍາດພີ່່�ນ້້ອງທີ່່�ບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ ອງໄດ້້ ຮັັບໃບອະນຸຸຍາດ. ຖ້້ າຫາກສານກໍໍາ
ນົົດໃຫ້້ ຊາວໜຸ່່ �ມຢູ່່�ໃນເຮືືອນທີ່່�ບໍ່່�ມີີພີ່່�ນ້້ອງ ແລະ ບໍ່່�ມີີໃບອະນຸຸຍາດ, DCYF ຈະປິິດຄະດີີ
ແລະ ແຈ້້ ງໃຫ້້ ສານຮັັບຮູ້້�ກ່່ ຽວກັັບການກະທຳຳ�ດັ່່� ງກ່່ າວ. ພໍ່່� ແມ່່ ຫຼື� ື DCYF ສາມາດ
ຮ້້ ອງຂໍໍໃຫ້້ ຍົົກເລີີກການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີຂອງສານ CHINS ຖ້້ າວ່່ າການບໍ່່� ສາມາດໃຫ້້
ບໍໍລິິການໄດ້້ ເພາະວ່່ າ:
(a) ຊາວໜຸ່່ �ມຂາດການໄດ້້ ຮັັບການອະນຸຸມັັດຈາກສານ ສຳຳ�ລັັບ 30 ວັັນຕິິດຕໍ່່�ກັັນ ຫຼື� ື
ຫຼຼ າຍກວ່່ ານັ້້� ນ;
(b) ພໍ່່� ແມ່່ ຫຼື� ື ຊາວໜຸ່່ �ມ ຫຼື� ື ພວກເຂົົາທັັງໝົົດປະຕິິເສດທີ່່�ຈະໃຫ້້ ການຮ່່ ວມມືື, ໃນ
ການແຊກແຊງທີ່່�ເໝາະສົົມ ເພື່່� ອແນໃສ່່ ໃຫ້້ ຄອບຄົົວກັັບຄືືນມາລວມກັັນຄັ້້� ງ
ໃໝ່່ ຫຼື� ື
(c) DCYF ໃຊ້້ ຊັັບພະຍາກອນທີ່່�ມີີຢູ່່�ແລ້້ ວ ແລະ ເໝາະສົົມຈົົນໝົົດທີ່່�ຈະສົ່່� ງຜົົນເຮັັດ
ໃຫ້້ ເກີີດມີີການລວມຕົົວກັັນອີີກຄັ້້� ງ.
ສານຈະນັັດພິິຈາລະນາຕັັດສິິນຄະດີີພາຍໃນໄລຍະເວລາ 90 ວັັນ ເພື່່� ອກວດກາເບິ່່� ງ
ຄວາມຄືືບໜ້້ າຂອງຄອບຄົົວໃນການກັັບມາລວມຕົົວກັັນອີີກຄັ້້� ງ. ຖ້້ າຫາກຊາວໜຸ່່ �ມ
ບໍ່່� ສາມາດກັັບບ້້ ານ ເມື່່� ອໄດ້້ ມີີການພິິຈາລະນາທົົບທວນ, ຊາວໜຸ່່ �ມອາດຈະຢູ່່�ໃນ
ບ່່ ອນພັັກໄດ້້ ດົົນເຖິິງຫົົກເດືືອນ. ສານອາດຈະສັ່່� ງໃຫ້້ ພໍ່່� ແມ່່ ປະຊາຊົົນເຂົ້້� າຮ່່ ວມໃນ
ການບໍໍລິິການຕ່່ າງໆ ເພື່່� ອຊ່່ ວຍເຫຼື� ື ອຄອບຄົົວທີ່່�ກັັບມາໂຮມຕົົວກັັນອີີກຄັ້້� ງໂດຍໄວ
ເທົ່່� າທີ່່�ຈະໄວໄດ້້ .

ການບໍລິການການຄືນດີຂອງຄອບຄົວ | 5

ແຫຼ່່�ງຊັັບພະຍາກອນຊຸຸມຊົົນ
ບໍໍລິິການການຮັັກສາປິ່່� ນປົົວ
ສຳຳ�ລັັບພາວະສຸຸ ກເສີີນທີ່່�ເປັັນອັັນຕະລາຍເຖິິງຊີີວິິດ, ໃຫ້້ ໂທຫາ 9-1-1. ເພື່່� ອຊອກຫາ
ການບໍໍລິິການດ້້ ານສຸຸ ຂະພາບພຶຶດຕິິກຳຳ�, ກະລຸຸ ນາຕິິດຕໍ່່�ຫາບໍໍລິິການສົ່່� ງຕໍ່່�ສຸຸ ຂະພາບ
ຈິິດຂອງລັັດວໍໍຊິິງຕັັນທີ່່�ເບີີ 1-833-303-5437 ແລະ ຕິິດຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານດ້້ ານ
ການສົ່່� ງຕໍ່່� . ເດັັກນ້້ ອຍ ແລະ ເຍົົາວະຊົົນທີ່່�ມີີເງື່່� ອນໄຂໄດ້້ ຮັັບ Medicaid, ອາຍຸຸບໍ່່�
ກາຍ 21 ປີີ ທີ່່�ມີີຄວາມຕ້້ ອງການດ້້ ານພຶຶດຕິິກຳຳ�ທີ່່�ສັັບສົົນ ອາດຈະມີີສິິດໄດ້້ ຮັັບການ
ສະໜັັບສະໜູູ ນ ເພີ່່�ມເຕີີມຜ່່ ານໂຄງການຊວ່່ ຍເຫຼື� ື ອແບບເລັ່່� ງລັັດ (WISe). WISe
ສາມາດຈັັດຫາໄດ້້ ທັັງໃນບ້້ ານ ແລະ ຊຸຸມຊົົນ.
ຖ້້ າໃຜຜູ້້�ໜຶ່່� ງກຳຳ�ລັັງຄິິດຢາກຂ້້ າຕົົວຕາຍ, ກະລຸຸ ນາຕິິດຕໍ່່� ສາຍດ່່ ວນຊ່່ ວຍປ້້ ອງກັັນ
ການຂ້້ າຕົົວຕາຍທີ່່�ເບີີ 1-800-273-8255.
ສຳຳ�ລັັບຂໍ້້�ມູູ ນກ່່ ຽວກັັບໂຄງການສຸຸ ຂະພາບຈິິດ ຫຼື� ື ການເພິ່່� ງພາອາໃສທາງເຄມີີ,
ຊາວໜຸ່່ �ມ ຫຼື� ື ຜູ້້�ປົົກຄອງສາມາດໂທຫາສາຍຊ່່ ວຍເຫຼື� ື ອການກູ້້�ຊີີບໄດ້້ ຕະຫຼຼ ອດ 24
ຊົ່່� ວໂມງຂອງການຊ່່ ວຍເຫຼື� ື ອການຟື້້� ນຟູູ ໃນວໍໍຊິິງຕັັນທີ່່�ເບີີ 1-866-789-1511. Help
Line ສາຍການຊ່່ ວຍເຫຼື� ື ອສະໜອງການແຊກແຊງວິິກິິດການທີ່່�ບໍ່່� ເປີີດເຜີີຍ ແລະ
ເປັັນຄວາມລັັບ ແລະ ການສົ່່� ງຕໍ່່� ການບໍໍລິິການ ສຳຳ�ລັັບຜູ້້�ທີ່່�ອາໄສຢູ່່�ລັັດ Washington.
ສຳຳ�ລັັບຄວາມກັັງວົົນກ່່ ຽວກັັບການລ່່ ວງລະເມີີດ ແລະ ການລະເລີີຍເດັັກ ຫຼື� ື ເດັັກທີ່່�ຖືືກ
ຂູູດຮີີດທາງເພດສຳຳ� ພັັນ (CSEC), ຕິິດຕໍ່່� 1-866-ENDHARM (1-866-363-4276).
ຖ້້ າທ່່ ານຕ້້ ອງການ ສຳຳ�ເນົົາເອກະສານນີ້້� ເປັັນຮູູບແບບ ຫຼື� ື ພາສາທາງເລືືອກ, ກະລຸຸ ນາ
ຕິິດຕໍ່່�ພົົວພັັນກັັບຜູ້້�ປະກອບການດ້້ ານ DCYF (1-800-723-4831 | 360-902-8060,
ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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