ຜູ້�້ ຕິິ ດຕິຳ່ ທ່ີ່ ສາຄ
ຳ ັນ
ຊື່່ ຂົ້ອງພະນັ ກງານເຮັັດວຽກຄະດີ :
____________________________________________________
ຕິ� ອງການທ່ະນາຍັຄວາມີບຳ?
ຫ້ ອງການທ່ະນາຍຄວາມທ່ີ່ ມອບໝາຍໜ້ າທ່່ີ (Ofce of Assigned
Counsel):
ຫ້ ອງການປ້ ອງກັ ນສິາທ່າລະນະ (Ofce of Public Defense)
ໂທ່ລະສິັ ບ: 360-586-3164
ອີເມວ: opd@opd.wa.gov
www.opd.wa.gov/index.php/program/parents-representation

ພະນັ ກງານເຮັັດວຽກຄະດີ ຂົ້ອງທ່່ ານມີີ ບ້ ດບາດຫຍັັ ງ?
ພະນັ ກງານເຮັດວຽກຄະດີຂອງທ່່ ານຈະແຈ້ ງໃຫ້ ທ່່ ານຊາບເລື່ອງໄພ
ຂ່ົມຂູ່ ຕ່ໍຄວາມປອດໄພທ່ີ່ ລະບຸ ໄດ້ ວ່ າໄດ້ ນໍາເອົາລູ ກຂອງທ່່ ານໄປໄວ້ ໃນ
ບ່ ອນໃຫ້ ການເບິ່ງແຍງດູ ແລຢ່ ູ ນອກບ້ ານ. ພວກເຂົາຈະເປັນຄູ່ ຮ່ ວມ
ກັ ບທ່່ ານເພື່ອປະເມີນຄວາມຕ້ ອງການຂອງທ່່ ານ ແລະ ຊ່ ວຍທ່່ ານໃນ
ການບໍລິການເພື່ອສິຸ ມໃສິ່ ການຫຸດຜ່ ອນ ຫືຸ ການກໍາຈັ ດໄພຂົ່ ມຂູ່ ຕໍ່
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສິ່ ຽງ.

ຄຳ າຮັ� ອງທຸ່ ກຂົ້້� ນກັ ບແມີ່ ນຫຍັັ ງ?
ຄໍາຮ້ ອງທຸ່ ກຂ້ຶ ນກັ ບແມ່ ນເອກະສິານກົ ດໝາຍທ່່ີ ໄດ້ ສິົ່ ງຫາສິານ
ກ່ ຽວກັ ບຄວາມກັ ງວົ ນໃຈທ່່ີ ລູ ກຂອງທ່່ ານຖືືກລ່ ວງລະເມີດ, ຖືືກ
ລະເລີຍ ຫືຸ ຖືືກປະປ່ອຍ ແລະ ບ່ໍ ມີພໍ່ແມ່ ທ່ີ່ຈະສິາມາດໃຫ້ ການ
ເບ່ິ ງແຍງດູ ແລລູ ກຂອງທ່່ ານໄດ້ ຢ່ າງປອດໄພ. ຄໍາຮ້ ອງທຸ່ ກຂ້ຶນກັ ບ
ຂໍຮ້ ອງໃຫ້ ສິານເຂ້ົ າມາ ແລະ ປົ ກປ້ ອງລຸ ກຂອງທ່່ ານຈາກອັ ນຕະລາຍ
ແລະ ໃຫ້ ລັ ດເຮັດໜ້ າທ່່ີຄຸ້ ມຄອງທ່າງກົ ດໝາຍຊ່ົວຄາວຕໍ່ ລູ ກຂອງ
ທ່່ ານ. ເດັກນ້ ອຍຈະໄດ້ ກັ ບບ້ ານເມ່ືອສິາມາດຄວບຄຸ ມໄພຂົ່ ມຂູ່ ຕໍ່
ຄວາມປອດໄພທ່ີ່ ລະບຸ ນັ້ ນໄດ້ ແລະ ໄດ້ ຈັ ດການຢ່ ູ ໃນເຮືອນຂອງ
ຄອບຄົ ວໄດ້ ຢ່ າງປອດໄພແລ້ ວ.

ທ່ະນາຍັຄວາມີ
ທ່່ ານມີສິິດມີທ່ະນາຍຄວາມຕາງໜ້ າໄດ້ . ຖື້ າທ່່ ານບໍ່ສິາມາດຈ້ າງ
ທ່ະນາຍຄວາມຂອງຕົ ນເອງໄດ້ ຍ້ ອນລາຍຮັ ບຂອງທ່່ ານ, ສິານຈະ
່ຶ ງໃຫ້ ທ່່ ານ.
ແຕ່ ງຕັ້ ງທ່ະນາຍຄວາມຄົ ນໜ

GAL/GAL ອາສາສະໝັັກ
ບັ ນດາຜູ້ ປົ ກຄອງອາສິາສິະໝັ ກ ຫືຸ ທ່ີ່ເອ້ີນວ່ າ GAL (Guardians ad
Litem) ອາສິາສິະໝັ ກ ຫືຸ ບັ ນດາ GAL (Guardians ad Litem) ຖືືກ
ແຕ່ ງຕ້ັງໂດຍຜູ້ ພິພາກສິາເພ່ືອສິະໜັ ບສິະໜູ ນລູ ກຂອງທ່່ ານ. GAL
ອາສິາສິະໝັ ກ ຫືຸ GAL ລາຍງານໃຫ້ ຜູ້ ພິພາກສິາຢ່ ູ ໃນການໄຕ່ ສິວນ
ຂອງສິານໃນສິ່ິງທ່່ີພວກເຂົາເຊ່ືອວ່ າເປັນຜົ ນປະໂຫຍດດີທ່່ີສິຸ ດຂອງ
ລູ ກທ່່ ານ (ອາຍຸ ຕ່ໍາກວ່ າ 12 ປ)
ີ ແລະ ສິ່ິງທ່່ີລູ ກຂອງທ່່ ານຕ້ ອງການ
ຫືຸ ຈໍາເປັນຕ້ ອງມີ. GAL ອາສິາສິະໝັ ກ ຫືຸ GAL ຈະເຮັດວຽກເພ່ື ອໃຫ້
ແນ່ ໃຈວ່ າ ລູ ກຂອງທ່່ ານໄດ້ ຮັ ບການພິຈາລະນາຕະຫຸອດຢ່ ູ ໃນທຸ່ ກໆ
ການຕັ ດສິິນທ່່ີສິານຕັ ດສິິນ.

ການເຂົ້�້ າໃຈ
ຂົ້ະບວນການສານ
ຂົ້�້ ນກັ ບ

ຊື່່ ແລະ ເບີ ໂທ່ລະສັ ບຂົ້ອງ GAL ອາສາສະໝັັກ/GA:
____________________________________________________
____________________________________________________

Ofce of the Family and Children’s Ombuds (ຫ້ ອງການ
ເຈ້ົາໜ້ າທ່່ີສິືບສິວນຄໍາຮ້ ອງຟ້້ ອງຄອບຄົ ວ ແລະ ເດັກ) ສິືບສິວນ
ຄໍາຮ້ ອງທຸ່ ກກ່ ຽວກັ ບການດໍາເນີນການຂອງໜ່ ວຍງານ ຫືຸ ການ
ບ່ໍດໍາເນີນການທ່ີ່ ພົ ວພັ ນກັ ບເດັກ ຫືຸ ພ່ໍແມ່ ທ່່ີພົ ວພັ ນກັ ບການ
ປົ ກປ້ ອງເດັກ ແລະ ການບໍລິການສິະຫວັ ດດີການເດັກ.
ເບີໂທ່ລະສິັ ບເກັບເງິນປາຍທ່າງ: 1-800-571-7321
ໂທ່ລະສິັ ບ: (206) 439-3870
www.ofco.wa.gov
ລາຍັງານການລ່ ວງລະເມີີ ດ/ການລະເລີ ຍັເດັກ
ໂທ່ 1-866-ENDHARM (1-866-363-4276)
ສິາຍດ່ ວນ 24 ຊ່ົວໂມງ/ເຈັດວັ ນຕໍ່ ອາທ່ິດທ່ີ່ ຈະເຊ່ືອມຕ່ໍທ່່ ານຫາ
ຫ້ ອງການທ່່ີເໝາະສິົ ມໃນທ່້ ອງຖື່ິນໂດຍກົ ງ.
www.dcyf.wa.gov/safety/report-abuse
ນອກນັ້ ນທ່່ ານຍັ ງສິາມາດຕິດຕໍ່ DCYF Ofce of Constituent
Relations (ຫ� ອງການຄວາມີສຳາພັ ນເຂົ້ດ DCYF) ໄດ້ ທ່ີ່ 1-800-7234831 ເພ່ື ອໃຫ້ ເຂ້ົ າໃຈຂະບວນການຮ້ ອງທຸ່ ກເປັນທ່າງການ.
www.dcyf.wa.gov/contact-us/constituent-relations

ຖື້ າທ່່ ານຕ້ ອງການສິໍາເນົາເອກະສິານນີ້ເປັນຮູ ບແບບ ຫືຸ ພາສິາ
ອື່ນ, ກະລຸ ນາຕິດຕໍ່ຫາ DCYF Constituent Relations (ຝ່່ າຍຄວາມ
ສິໍາພັ ນເຂດ DCYF)
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
DCYF PUBLICATION CWP_0044 | DSHS 22-1499 LA (04-2020) Laotian

ທ່່ ານມີີ ສິິ ດ:
• ໄດ້ ຮັ ບການປະຕິບັ ດຕໍ່ດ້ ວຍຄວາມເຄົາລົ ບ
• ຮູ້ ສິ່ິ ງທ່່ີ ກໍາລັ ງເກີດຂຶ້ນກັ ບຄະດີຂອງທ່່ ານ ແລະ ລູ ກຂອງທ່່ ານ
• ໄດ້ ຮັ ບການບໍລິການທ່່ີ ເໝາະສິົ ມກັ ບວັ ດທ່ະນະທ່ໍ າ
• ໃຫ້ ຮັ ກສິາຂໍ້ມູ ນຂອງທ່່ ານເປັນຄວາມລັ ບ

ທ່່ ານມີໜ້ າທ່່ີ ຮັ ບຜິດຊອບ:
• ເຂ້ົ າຮ່ ວມໃນກອງປະຊຸມວາງແຜນຮ່ ວມກັ ນ
• ໄປຢາມລູ ກຂອງທ່່ ານ
• ໃຫ້ ພະນັ ກງານເຮັດວຽກຄະດີຂອງທ່່ ານຮູ້ ຈັ ກການປ່ ຽນແປງເບີ
ໂທ່ລະສິັ ບ ແລະ ທ່ີ່ຢູ່ ຂອງທ່່ ານ
• ອະທ່ິບາຍສິ່ິ ງທ່ີ່ທ່່ ານຕ້ ອງການເພື່ອເປັນພໍ່ແມ່ ທ່່ີ ປອດໄພ

ລູ ກຂອງທ່່ ານຈະ:
• ສິະແດງໃຫ້ ເຫັນຄວາມຕ້ ອງການຂອງທ່່ ານສິໍາລັ ບການວາງແຜນ
ສິໍາລັ ບລູ ກຂອງທ່່ ານ
• ສິື່ສິານກັ ບພະນັ ກງານເຮັດວຽກຄະດີຂອງທ່່ ານ ແລະ ເຂົ້າຮ່ ວມໃນ
ການວາງແຜນຄະດີຂອງທ່່ ານ

ສ່ິ ງສຳ າຄັ ນຕິ� ອງຮັ້� ຈັ ກ
່ຶ ງໃນລະຫວ່ າງຂະບວນການຂອງສິານ, ຜູ້ ພິພາກສິາສິາມາດຕັ ດສິິນວ່ າ ລູ ກຂອງທ່່ ານສິາມາດກັ ບຄືນເມືອເຮືອນໄດ້ ຢ່ າງປອດໄພ. ເຖືິງ
ຢ່ ູ ທ່ີ່ຈຸດໃດໜ
່
ແນວໃດກໍຕາມ, ຖື້ າທ່່ ານບໍ່ສິາມາດເຮັດການປ່ຽນແປງທ່ີ່ຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ ລູ ກຂອງທ່່ ານປອດໄພໄດ້ , ທ່່ ານສິາມາດເສິຍສິິດເປັນພໍ່ແມ່ ຂອງລູ ກທ່່ ານ.
DCYF ຈະສິະເໜ
ີ ການຊ່ ວຍເຫືຸອ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ ທ່່ ານເພ່ື ອຊ່ ວຍໃຫ້ ທ່່ ານຫີຸກລ່ ຽງຜົ ນໄດ້ ຮັ ບອັ ນນີ້ ແລະ ມາເຕົ້າໂຮມກັ ນກັ ບລູ ກຂອງທ່່ ານ.
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CPS ຮັ ບການສິົ່ ງຕ່ໍ ກ່ ຽວກັ ບ
ການລ່ ວງລະເມີດ ຫື ຸ ການ
ລະເລີຍເດັກ. ການສິົ່ ງ
ຕໍ່ຖືືກປະເມີນຜົ ນ ແລະ
ກວດຄັ ດກອງສິໍາລັ ບການ
ສິືບສິວນ, ການຕອບໂຕ້
ການປະເມີນຄອບຄົ ວ ຫື ຸ
ກວດຄັ ດກອງອອກ. ຖື້ າ
ຫາກເຊ່ື ອໄດ້ ວ່ າມີຄວາມ
ຈໍາເປັນຕ້ ອງປົ ກປ້ ອງ
ເດັກຈາກອັ ນຕະລາຍທ່ີ່ຈະ
ເກີດຂຶ້ນ, ສິານ ຫື ຸ ໜ່ ວຍ
ງານບັ ງຄັ ບໃຊ້ ກົດໝາຍ
ອາດຈະນໍາຕົ ວລູ ກຂອງ
ທ່່ ານອອກໄປຈາກບ້ ານ
ຂອງທ່່ ານ

ເດັກຖື່ກເອ້າເຂົ້�້ າໄວ�
ໃນການຄຸ� ມີຄອງທ່ີ່
ໄດ� ຮັັ ບການປ້ ກປ� ອງ

ການໄຕິ່ ສວນການ
ເບ່ິ ງແຍັງດ້ ແລໃນທ່ີ່
ພັ ກພິງ
(ລູ ກຂອງທ່່ ານສິາມາດກັ ບ
ຄືນບ້ ານໄດ້ ຫັ ຸ ງຈາກມີການໄຕ່
ສິວນຂອງສິານທ່ີ່ໄດ້ ເຮັດເປັນ
ລາຍການໄວ້ ອັ ນໃດອັ ນໜ
ຶ່ ງ
ແລ້ ວ)

ສ້ ງສຸ ດ 72 ຊື່ວໂມີງ
້່
ເດັກຖືືກນໍາຕົ ວອອກໄປ
ຈາກການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລ
ຂອງທ່່ ານ ແລະ ເອົາໄວ້
ນອກການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລ
ໃນບ້ ານໂດຍເອົາໄວ້ ກັ ບ
ຍາດພີ່ນ້ ອງ ຫື ຸ ສິະຖືານ
ເບ່ິ ງແຍງດູ ແລ. ການ
ໄຕ່ ສິວນການເບິ່ງແຍງ
ດູ ແລໃນທ່ີ່ພັ ກພິງຈະຖືືກ
ດໍາເນີນການພາຍໃນ 72
ຊົ່ ວໂມງທ່ີ່ໄດ້ ເອົາລູ ກຂອງ
ທ່່ ານອອກໄປຈາກບ້ ານ
ຂອງທ່່ ານ.

ຢູ່ ໃນການໄຕ່ ສິວນນີ້, ທ່່ ານ
ສິາມາດບອກໃຫ້ ສິານ
ແຕ່ ງຕັ້ ງທ່ະນາຍຄວາມ
່ຶ ງໄດ້ . ຜູ້
ໃຫ້ ທ່່ານຄົ ນໜ
ພິພາກສິາຕັ ດສິິນວ່ າ ລູ ກ
ຂອງທ່່ ານຈໍາເປັນຕ້ ອງ
ຢູ່ ໃນການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລ
ນອກບ້ ານບ່ໍ ຫື ຸ ສິາມາດ
ກັ ບຄືນມາຫາທ່່ ານຢ່ າງ
ປອດໄພ. ທ່່ ານສິາມາດ
ຂໍໃຫ້ ລູກຂອງທ່່ ານຢູ່ ກັ ບ
ພ່ີ ນ້ ອງແທ່ນທ່ີ່ຈະໃຫ້ ໄປ
ຢູ່ ສິະຖືານເບ່ິ ງແຍງດູ ແລ
. ຖື້ າລູ ກຂອງທ່່ ານຍັ ງຄົ ງ
ຢູ່ ໃນການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລ
ພະນັ ກງານເຮັດວຽກຄະດີ
ຂອງທ່່ ານຈະກໍານົ ດກໍານົ ດ
ແຜນການໄປຢ້ ຽມຢາມ
ປົ ກກະຕິ.

ການໄຕິ່ ສວນການ
ເບ່ິ ງແຍັງດ້ ແລໃນທ່ີ່
ພັ ກພິງຕິຳ່
(ໃນບາງສິານ)

ການໄຕິ່ ສວນຊື່ອກ
ຫາຂົ້ຳ�ເທ່ັດຈິງ

ການໄຕິ່ ສວນການ
ດຳາເນີນການ

(ພາຍໃນ 75 ວັ ນຂອງການ
ຍື່ນຄໍາຮ້ ອງທຸ່ ກຂ້ຶ ນກັ ບ)

(ພາຍໃນ 90 ວັ ນຂອງການ
ຍື່ນຄໍາຮ້ ອງທຸ່ ກຂ້ຶ ນກັ ບ)

30 ວັ ນ
່ຶ ງ ສິານຕັ ດສິິນ
ອີກເທ່ື່ອໜ
ວ່ າລູ ກຂອງທ່່ ານຈະຢູ່ ໃນ
ການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລນອກ
ບ້ ານບ່ໍ ຫື ຸ ຈະໃຫ້ ກັບຄືນໄປ
ຫາທ່່ ານ. ສິານທ່ົ ບທ່ວນ
ເບ່ິ ງແຜນການຢ້ ຽມຢາມ
ຂອງຄອບຄົ ວຂອງທ່່ ານ
ແລະ ບ່ ອນທ່ີ່ລູ ກຂອງທ່່ ານ
ກໍາລັ ງອາໄສິຢູ່ .

90 ວັ ນ
ຖື້ າທ່່ ານສິືບຕໍ່ຄັ ດຄ້ ານ
ການຂຶ້ນກັ ບ, ສິານຈະເອົາ
ຄໍາໃຫ້ ການຈາກທ່່ ານ ແລະ
ຜູ້ ອື່ນໆກ່ ຽວກັ ບໄພຂົ່ ມຂູ່ ຕ່ໍ
ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ
ທ່ີ່ລະບຸ ໄດ້ ຢູ່ ໃນຄໍາຮ້ ອງທຸ່ ກ
ຂຶ້ນກັ ບ. ສິານຈະກໍານົ ດໃຫ້
ລູ ກຂອງທ່່ ານເປັນຜູ້ ຂຶ້ນ
ກັ ບຂອງລັ ດ ຫື ຸ ສິັ່ ງໃຫ້ ລູກ
ຂອງທ່່ ານກັ ບຄືນຫາການ
ເບ່ິ ງແຍງດູ ແລຂອງທ່່ ານ
ແລະ ຢຸ ດການຂຶ້ນກັ ບ ຫື ຸ
ສິັ່ ງໃຫ້ ລູກຂອງທ່່ ານມີ
ຄວາມປອດໄພພຽງພໍທ່ີ່
ຈະກັ ບບ້ ານດ້ ວຍການຂຶ້ນ

ຖື້ າລູ ກຂອງທ່່ ານຖືືກ
ປະກາດວ່ າເປັນຜູ້ ຂຶ້ນ
ກັ ບ, ສິານຈະສິັ່ ງໃຫ້ ທ່່ານ
ເຂົ້າຮ່ ວມໃນການບໍລິການ
ເພ່ື ອຫຸ ດໄພຂົ່ ມຂູ່ ຕ່ໍ ຄວາມ
ປອດໄພໃນບ້ ານຂອງ
ທ່່ ານ. ນອກນັ້ ນສິານຍັ ງ
ຈະກ່ າວເຖືິງການເອົາໄວ້
່ຶ ງ ຫື ຸ ບັ ນຫາ
ບ່ ອນໃດໜ
ການໄປຢາມຢູ່ ໃນການໄຕ່
ສິວນນ້ີ .

ການໄຕິ່ ສວນທ່້ ບ
ທ່ວນຂົ້�້ ນກັ ບເທ່່ ອ
ທ່ຳ າອິດ

ການໄຕິ່ ສວນການ
ວາງແຜູ້ນຖືາວອນ

ການໄຕິ່ ສວນທ່້ ບ
ທ່ວນຂົ້�້ ນກັ ບ

6 ເດອນ
່

12 ເດອນ
່

18 ເດອນ
່

ສິານທ່ົ ບທ່ວນຄວາມຄືບ
ໜ້ າຂອງທ່່ ານໃນການ
ບໍລິການ ແລະ ພິຈາລະນາ
ວ່ າມີການບໍລິການ
ເພ່ີ ມເຕີມໃດບ່ໍ ທ່ີ່ສິາມາດ
ເພ່ີ ມຄວາມສິາມາດຂອງ
ທ່່ ານເພື່ອໃຫ້ ບ້ານທ່ີ່ມີ
ຄວາມປອດໄພແກ່ ລູ ກ
ຂອງທ່່ ານ. ສິານອາດຈະ
ກໍານົ ດວ່ າດຽວນ້ີ ມັ ນປອດ
ໄພແລ້ ວສິໍາລັ ບເດັກທ່ີ່

ສິານຕັ ດສິິນວ່ າ ແຜນ
ຖືາວອນຂອງລູ ກທ່່ ານ
ຄວນຈະເປັນແນວໃດ
ແລະ ແຜນປັ ດຈຸ ບັ ນຂອງ
ລູ ກທ່່ ານຄວນເປັນແນວ
ໃດ ຖື້ າທ່່ ານບໍ່ສິາມາດເປັນ
ພໍ່ແມ່ ທ່ີ່ປອດໄພໃຫ້ ລູກ
ຂອງທ່່ ານໄດ້ .

ສິານທ່ົ ບທ່ວນການ
ເຂົ້າຮ່ ວມຂອງທ່່ ານຢູ່ ໃນ
ການບໍລິການ ແລະ ຖື້ າ
ທ່່ ານບໍ່ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ ມີຄວາມ
ຄືບໜ້ າພຽງພໍຢູ່ ໃນຈຸ ດນ້ີ ,
ສິານຈະສິັ່ ງ (ໃນບາງກໍລະນີ
) ໃຫ້ ລັດຍື່ນຄໍາຮ້ ອງທຸ່ ກ
ເພ່ື ອສິິ້ນສິຸ ດສິິດການເປັນ
ພໍ່ແມ່ ຂອງທ່່ ານ.

(ດໍາເນີນທຸ່ ກໆ 6 ເດືອນ)

ຈະກັ ບຄືນບ້ ານດ້ ວຍ
ການຂ້ຶ ນກັ ບຢູ່ ໃນບ້ ານທ່ີ່
ມີການຕິດຕາມກວດກາ
ຂອງສິານ.

ກັ ບຢູ່ ໃນບ້ ານພ້ ອມມີການ
ຕິດຕາມກວດກາຂອງ
ສິານ.

ຖື້ າມີການຍ່ື ນຄໍາຮ້ ອງທຸ່ ກ
ການສິິ້ນສິຸ ດ, ຈະມີການ
ພິຈາລະນາຄະດີທ່ີ່
ທ່ະນາຍຄວາມຂອງທ່່ ານ
ແລະ ທ່ະນາຍຄວາມຂອງ
ລັ ດຈະນໍາສິະເໜ
ີ ຫັ ຸ ກຖືານ
ກ່ ຽວກັ ບຄະດີຂອງທ່່ ານ. ຜູ້
ພິພາກສິາຈະຕັ ດສິິນວ່ າຈະ
ສິິ້ນສິຸ ດສິິດການເປັນພໍ່ແມ່
ຂອງທ່່ ານຫື ຸ ບ່ໍ .

ກອງປະຊືຸ່ມີວາງແຜູ້ນຮັ່ ວມີກັ ນ

ການຢ້� ຽມີຢ້າມີຂົ້ອງພ່ຳ ແມີ່ , ເດັກ ແລະ ອ� າຍັເອ�່ ອຍັນ� ອງຮັ່ ວມີອຸ ທ່ອນ

ການມີສິ່ ວນຮ່ ວມຂອງທ່່ ານຢ່ ູ ໃນທຸ່ ກກອງປະຊຸມວາງແຜນຮ່ ວມກັ ນຂອງ DCYF ແມ່ ນສິໍາຄັ ນຫຸາຍ. ທ່່ ານຈະ
ຊ່ ວຍສິ້ າງແຜນຄະດີຄອບຄົ ວຂອງທ່່ ານເພື່ອເພື່ ອກໍານົ ດໄພຂົ່ ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມປອດໄພ, ສິ້ າງເປ້ັ າໝາຍຖືາວອນ

ແຜນການຢ້ ຽມຢາມເວລາຂອງຄອບຄົ ວເລ່ີມຕ້ົນຖືືກສິ້ າງຂ້ຶນໃນກອງປະຊຸມເຮັດການຕັ ດສິິນທ່ີມຄອບຄົ ວ
ຄັ້ ງທ່ໍ າອິດ (FTDM). ການມີສິ່ ວນຮ່ ວມຂອງທ່່ ານໃນການຢ້ ຽມຢາມເວລາຂອງຄອບຄົ ວກັ ບລູ ກຂອງທ່່ ານຊ່ ວຍ

ໃຫ້ ລູ ກຂອງທ່່ ານ ແລະ ສິ້ າງແຜນການຢ້ ຽມຢາມກັ ບລູ ກຂອງທ່່ ານ. ມີກອງປະຊຸມຫຸາຍປະເພດທ່ີ່ທ່່ ານຈະ
ຕ້ ອງໄດ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມ. ກອງປະຊຸມປະເພດທ່ີ່ເກີດຂຶ້ນຖື່ີ ທ່ີ່ສິຸ ດລວມມີການເຮັດການຕັ ດສິິນໃຈຂອງທ່ີມຄອບຄົ ວ

(FTDM) ແລະ ການວາງແຜນຖືາວອນ. ກອງປະຊຸມເຫ່ົ ຸ ານ້ີ ເປັນເວລາດີທ່ີ່ຈະນໍາສິະເໜ
ີ ທ່ັ ດສິະນະຂອງທ່່ ານ, ສິິ່ງ
ທ່ີ່ທ່່ ານເຊື່ອວ່ າມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ ອງປ່ຽນແປງ ແລະ ການຊ່ ວຍເຫືຸອອັ ນໃດທ່ີ່ທ່່ ານຕ້ ອງການເພ່ື ອເຮັດໃຫ້
ການປ່ຽນແປງເຫົ່ ຸ ານີ້ ເກີດຂຶ້ ນ.

ທ່່ ານ ແລະ ລູ ກຂອງທ່່ ານຮັ ກສິາພັ ນທ່ະໜ້ າທ່ີ່ຂອງທ່່ ານ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັ ນໃນລະຫວ່ າງເວລາທ່່ີ ລູ ກຂອງ
ທ່່ ານບໍ່ຢ່ ູ ນໍາທ່່ ານ. ແຜນການຢ້ ຽມຢາມຂອງຄອບຄົ ວຈະອະທ່ິບາຍວ່ າການຢ້ ຽມຢາມຈະໄປຢ້ ຽມຢາມຢ່ ູ ໃສິ, ໄປ
ຢ້ ຽມຢາມໄດ້ ເລ້ືອຍປານໃດ ແລະ ດົ ນປານໃດ. ລາຍລະອຽດອື່ນໆຈະລວມມີຜູ້ ທ່່ີສິາມາດຢ່ ູ ໃນການຢ້ ຽມຢາມ
ເວລາຄອບຄົ ວ ແລະ ລະດັ ບຂອງການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາ. ແຜນການຢ້ ຽມຢາມເວລາຄອບຄົ ວສິາມາດອັ ບເດດ
ໃນເວລາໃດກໍ່ ໄດ້ . ປຶກສິາແຜນການຢ້ ຽມຢາມເວລາຄອບຄົ ວຂອງທ່່ ານກັ ບພະນັ ກງານເຮັດຄະດີຂອງທ່່ ານໃນ
ລະຫວ່ າງການຢ້ ຽມຢາມເວລາຄອບຄົ ວປະຈໍາເດືອນ. ຖື້ າທ່່ ານຕ້ ອງການຄວາມຊ່ ວຍເຫືຸອເພ່ື ອຢ້ ຽມຢາມລູ ກ

ຂອງທ່່ ານ, ພະນັ ກງານເຮັດວຽກຄະດີຂອງທ່່ ານສິາມາດຊ່ ວຍທ່່ ານໄດ້ .

