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່ ີທ່່ ຳສາຄຕິິດຕິຳ້�ຜູ້ 
ຊ່ື່ ຂົ້ອງພະນັ ກງານເຮັັ ດວຽກຄະດີ : 

ັ ນ 

?ອງການທ່ະນາຍັຄວາມີບຳຕິ� 

ອງການທ່ະນາຍຄວາມທີ່່ ມອບໝາຍໜ້ າທີ່່ (Ofce of Assignedຫ້ 
ການເຂ້ົ້� າໃຈ 
ຂົ້ະບວນການສານ 
ຂ້ົ້� ນກັບ

ທ່່ານມີີ ສິິດ: 
• ໄດ້ ຮັບການປະຕິ ບັ ດຕ່ໍ ດ້ ວຍຄວາມເຄົ າລົບ 

• ຮູ້ ສ່ິິ ງທ່ີ່ ກໍ າລັ ງເກີ ດຂ້ຶ ນກັບຄະດີ ຂອງທ່່ານ ແລະ ລູ ກຂອງທ່່ານ 

• ໄດ້ ຮັບການບໍ ລິ ການທ່ີ່ ເໝາະສົິມກັບວັດທ່ະນະທໍ່າ 

• ໃຫ້ຮັກສິາຂ້ໍ ມູ ນຂອງທ່່ານເປັ ນຄວາມລັ ບ 

ທ່່ານມີໜ້າທ່ີ່ຮັບຜິດຊອບ: 
• ເຂ້ົ າຮ່ ວມໃນກອງປະຊຸມວາງແຜນຮ່ ວມກັນ 

• ໄປຢາມລູ ກຂອງທ່່ານ 

• ໃຫ້ພະນັ ກງານເຮັ ດວຽກຄະດີ ຂອງທ່່ານຮູ້ ຈັ ກການປ່ ຽນແປງເບີ 
ໂທ່ລະສັິບ ແລະ ທ່ີ່ ຢູ່ ຂອງທ່່ານ 

• ອະທິ່ ບາຍສ່ິິ ງທ່ີ່ ທ່່ານຕ້ອງການເພ່ື ອເປັ ນພ່ໍ ແມ່ ທ່ີ່ ປອດໄພ 

ລູກຂອງທ່່ານຈະ: 
• ສິະແດງໃຫ້ເຫັ ນຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່່ານສໍິ າລັ ບການວາງແຜນ 

ສໍິ າລັ ບລູ ກຂອງທ່່ານ 

• ສ່ືິ ສິານກັບພະນັກງານເຮັ ດວຽກຄະດີ ຂອງທ່່ານ ແລະ ເຂ້ົ າຮ່ ວມໃນ 

ການວາງແຜນຄະດີ ຂອງທ່່ານ 

ເຈົ້າໜ້າທີ່່ ສືິບສິວນຄໍ າຮ້ອງຟ້້ອງຄອບຄົວແລະ ເດັກ) ສືິ ບສິວນ 

ພະນັກງານເຮັັ ດວຽກຄະດີ ຂົ້ອງທ່່ານມີີ ບ້ດບາດຫຍັັງ? 
ພະນັກງານເຮັ ດວຽກຄະດີ ຂອງທ່່ານຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່່ານຊາບເລ່ື ອງໄພ 

ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ຄວາມປອດໄພທີ່່ ລະບຸໄດ້ວ່າໄດ້ນໍ າເອົ າລູກຂອງທ່່ານໄປໄວ້ໃນ 

ບ່ອນໃຫ້ການເບ່ິ ງແຍງດູແລຢູ່ນອກບ້ານ. ພວກເຂົ າຈະເປັ ນຄູ່ ຮ່ ວມ 

ກັບທ່່ານເພ່ື ອປະເມີ ນຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່່ານ ແລະ ຊ່ວຍທ່່ານໃນ 

ການບໍລິການເພ່ື ອສຸິມໃສ່ິການຫຸດຜ່ອນ ຫຸື ການກໍາຈັດໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍ 

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສ່ິຽງ. 

Counsel): 

ຫ້ອງການປ້ອງກັນສິາທ່າລະນະ (Ofce of Public Defense) 
ໂທ່ລະສັິບ: 360-586-3164 
ອີ ເມວ: opd@opd.wa.gov 
www.opd.wa.gov/index.php/program/parents-representation 

ຊ່ື່ ແລະ ເບີ ໂທ່ລະສັບຂົ້ອງ GAL ອາສາສະໝັັ ກ/GA: 

Ofce of the Family and Children’s Ombuds (ຫ້ອງການ 

ກຂົ້ອງທຸ່ �າຮັຳ ?ງັນຫຍັບແມ່ີນກັ້� ຄ 

ຄໍ າຮ້ອງທຸ່ກຂ້ຶ ນກັບແມ່ນເອກະສິານກົດໝາຍທ່ີ່ ໄດ້ສ່ົິງຫາສິານ 

ກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນໃຈທ່ີ່ ລູກຂອງທ່່ານຖືື ກລ່ວງລະເມີ ດ, ຖືືກ 
ລະເລີ ຍ ຫຸື ຖືື ກປະປ່ອຍແລະ ບ່ໍ ມີ ພ່ໍ ແມ່ທ່ີ່ ຈະສິາມາດໃຫ້ການ 

ເບ່ິ ງແຍງດູແລລູກຂອງທ່່ານໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ຄໍ າຮ້ອງທຸ່ກຂຶ້ ນກັບ 

ຂໍ ຮ້ອງໃຫ້ສິານເຂ້ົ າມາ ແລະ ປົກປ້ອງລຸກຂອງທ່່ານຈາກອັນຕະລາຍ 

ແລະ ໃຫ້ລັດເຮັ ດໜ້າທີ່່ ຄຸ້ມຄອງທ່າງກົດໝາຍຊົ່ວຄາວຕໍ່ ລູກຂອງ 

ທ່່ານ. ເດັ ກນ້ອຍຈະໄດ້ກັບບ້ານເມື່ ອສິາມາດຄວບຄຸມໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍ 

ຄວາມປອດໄພທີ່່ ລະບຸນ້ັນໄດ້ ແລະ ໄດ້ຈັດການຢູ່ໃນເຮື ອນຂອງ 

ຄອບຄົວໄດ້ຢ່ າງປອດໄພແລ້ ວ. 

ທ່ະນາຍັຄວາມີ 

ທ່່ານມີ ສິິ ດມີ ທ່ະນາຍຄວາມຕາງໜ້າໄດ້ . ຖ້ືາທ່່ານບ່ໍ ສິາມາດຈ້າງ 

ຄໍ າຮ້ອງທຸ່ກກ່ຽວກັບການດໍ າເນີ ນການຂອງໜ່ວຍງານ ຫຸື ການ 
ບໍ່ ດໍ າເນີ ນການທີ່່ ພົວພັນກັບເດັ ກ ຫຸື ພໍ່ ແມ່ທີ່່ ພົວພັນກັບການ 
ປົກປ້ອງເດັ ກ ແລະ ການບໍ ລິ ການສິະຫວັດດີ ການເດັ ກ. 
ເບີ ໂທ່ລະສັິບເກັ ບເງິ ນປາຍທ່າງ: 1-800-571-7321 
ໂທ່ລະສັິບ: (206) 439-3870 
www.ofco.wa.gov 

ລາຍັງານການລ່ວງລະເມີີ ດ/ການລະເລີ ຍັເດັ ກ 
ໂທ່ 1-866-ENDHARM (1-866-363-4276) 
ສິາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ/ເຈັ ດວັນຕໍ່ ອາທິ່ ດທີ່່ ຈະເຊື່ ອມຕໍ່ ທ່່ານຫາ 
ຫ້ອງການທີ່່ ເໝາະສົິມໃນທ້່ອງຖິ່ື ນໂດຍກົງ. 
www.dcyf.wa.gov/safety/report-abuse 

ນອກນັ້ນທ່່ານຍັງສິາມາດຕິ ດຕ່ໍ DCYF Ofce of Constituent 
້ ທ່ີ່ 1-800-723-ທ່ະນາຍຄວາມຂອງຕົນເອງໄດ້ຍ້ອນລາຍຮັບຂອງທ່່ານ, ສິານຈະ Relations (ຫ

ແຕ່ງຕ້ັງທ່ະນາຍຄວາມຄົນໜ່ຶ ງໃຫ້ທ່່ານ. 4831 ເພ່ື ອໃຫ້ເຂ້ົ 
ອງການຄວາມີສຳ າພັ ນເຂົ້ດ DCYF) ໄດ 
າໃຈຂະບວນການຮ້ອງທຸ່ກເປັ ນທ່າງການ. 

GAL/GAL ອາສາສະໝັັ ກ 

ບັນດາຜູ້ປົກຄອງອາສິາສິະໝັກ ຫຸື ທ່ີ່ ເອີ້ ນວ່າ GAL (Guardians ad 
Litem) ອາສິາສິະໝັ ກ ຫຸື ບັ ນດາ GAL (Guardians ad Litem) ຖືືກ 
ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຜູ້ພິ ພາກສິາເພື່ ອສິະໜັບສິະໜູນລູກຂອງທ່່ານ. GAL 
ອາສິາສິະໝັ ກ ຫຸື GAL ລາຍງານໃຫ້ຜູ້ພິ ພາກສິາຢູ່ໃນການໄຕ່ສິວນ 

ຂອງສິານໃນສິ່ິ ງທີ່່ ພວກເຂົ າເຊື່ ອວ່າເປັ ນຜົນປະໂຫຍດດີ ທີ່່ ສຸິດຂອງ 

ລູ ກທ່່ານ (ອາຍຸຕໍ່ າກວ່າ 12 ປີ) ແລະ ສິ່ິ ງທີ່່ ລູກຂອງທ່່ານຕ້ອງການ 

ຫຸື ຈໍ າເປັ ນຕ້ອງມີ . GAL ອາສິາສິະໝັ ກ ຫຸື GAL ຈະເຮັ ດວຽກເພ່ື ອໃຫ້ 

ແນ່ໃຈວ່າ ລູກຂອງທ່່ານໄດ້ຮັບການພິ ຈາລະນາຕະຫຸອດຢູ່ໃນທຸ່ກໆ 

ການຕັດສິິ ນທີ່່ ສິານຕັດສິິ ນ. 

www.dcyf.wa.gov/contact-us/constituent-relations 

ຖ້ືາທ່່ານຕ້ອງການສໍິ າເນົ າເອກະສິານນ້ີ ເປັ ນຮູບແບບ ຫຸື ພາສິາ 
ອ່ືນ, ກະລຸ ນາຕິ ດຕ່ໍ ຫາ DCYF Constituent Relations (ຝ່່ າຍຄວາມ 
ສໍິ າພັ ນເຂດ DCYF) 
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov). 

DCYF PUBLICATION CWP_0044 | DSHS 22-1499 LA (04-2020) Laotian 

mailto:ConstRelations@dcyf.wa.gov
www.dcyf.wa.gov/contact-us/constituent-relations
www.dcyf.wa.gov/safety/report-abuse
www.ofco.wa.gov
www.opd.wa.gov/index.php/program/parents-representation
mailto:opd@opd.wa.gov
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ສ່ິງສ ັ ນຕິ ້ ັ ກຈ�ອງຮັ� າຄຳ 
ຢູ່ທ່ີ່ ຈຸ ດໃດໜ່ຶ ງໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຂອງສິານ, ຜູ້ພິ ພາກສິາສິາມາດຕັດສິິ ນວ່າ ລູກຂອງທ່່ານສິາມາດກັບຄື ນເມື ອເຮື ອນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ເຖິືງ 
ແນວໃດກ່ໍ ຕາມ, ຖ້ືາທ່່ານບ່ໍ ສິາມາດເຮັ ດການປ່ຽນແປງທ່ີ່ ຈໍ າເປັ ນເພ່ື ອໃຫ້ລູກຂອງທ່່ານປອດໄພໄດ້, ທ່່ານສິາມາດເສິຍສິິ ດເປັ ນພ່ໍ ແມ່ຂອງລູກທ່່ານ. 

DCYF ຈະສິະເໜີ ການຊ່ວຍເຫຸືອ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ທ່່ານເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່່ານຫຸີກລ່ຽງຜົນໄດ້ຮັບອັນນ້ີ ແລະ ມາເຕ້ົາໂຮມກັນກັບລູກຂອງທ່່ານ. 

ຕິາຕິະລາງເວລາດາເນນຂົ້ະບວນການສານຂົ້ນກບ – ກະລນາໃຫແນໃຈວາ ທ່ານລມກບທ່ະນາຍຄວາມຂອງທ່ານກຽວກບການໄຕສິວນໃນສິານຂອງທ່ານ. 

ການນຳ າສ່້ງໄປຫາ
 CPS 

ເດັ ກຖ່ື ກເອ້ າເຂ້ົ້� າໄວ� 
ໃນການຄຸ�ມີຄອງທ່ີ່ 
ໄດ� ຮັັບການປ້ກປ�ອງ 

ການໄຕ່ິ ສວນການ 
ເບ່ິ ງແຍັງດ້ ແລໃນທ່ີ່ 

ພັກພິງ 
(ລູ ກຂອງທ່່ານສິາມາດກັບ 
ຄື ນບ້ ານໄດ້ ຫັຸ ງຈາກມີ ການໄຕ່ 
ສິວນຂອງສິານທ່ີ່ ໄດ້ ເຮັ ດເປັ ນ 
ລາຍການໄວ້ ອັ ນໃດອັ ນໜ່ຶ ງ 

ແລ້ວ) 

ການໄຕ່ິສວນການ 
ເບ່ິ ງແຍັງດ້ ແລໃນທ່ີ່ 

ພັ ກພິ ງຕິຳ ່
(ໃນບາງສິານ) 

ການໄຕ່ິສວນຊື່ອກ 
ຫາຂົ້ຳ� ເທັ່ ດຈິ ງ 

(ພາຍໃນ 75 ວັ ນຂອງການ 

ຍ່ື ນຄໍ າຮ້ ອງທຸ່ ກຂ້ຶ ນກັ ບ) 

ການໄຕ່ິສວນການ 
ດຳ າເນີ ນການ 

(ພາຍໃນ 90 ວັ ນຂອງການ 

ຍ່ື ນຄໍ າຮ້ອງທຸ່ ກຂ້ຶ ນກັບ) 

ການໄຕ່ິສວນທ້່ບ 
ທ່ວນຂ້ົ້� ນກັ ບເທ່່່ ອ 

ທ່ຳາອິດ 

ການໄຕ່ິ ສວນການ 
ວາງແຜູ້ນຖືາວອນ 

ການໄຕ່ິສວນທ້່ບ 
ທ່ວນຂ້ົ້� ນກັ ບ 

(ດໍ າເນີ ນທຸ່ ກ  ໆ6 ເດື ອນ) 

ຂົ້ະບວນການເລມີຕິນ 
ບອນນ 

ສ້ງສຸດ 72 ຊື່ວໂມີງ 30 ວັນ 90 ວັນ 6 ເດອນ 12 ເດອນ 18 ເດອນ 

CPS ຮັບການສ່ົິງຕ່ໍ ກ່ ຽວກັບ 

ການລ່ວງລະເມີ ດ ຫືຸ ການ 

ລະເລີ ຍເດັ ກ. ການສ່ົິງ 

ຕ່ໍ ຖືື ກປະເມີ ນຜົ ນ ແລະ 
ກວດຄັ ດກອງສໍິ າລັ ບການ 

ສືິ ບສິວນ, ການຕອບໂຕ້ 

ການປະເມີ ນຄອບຄົວ ຫືຸ 
ກວດຄັ ດກອງອອກ. ຖ້ືາ 
ຫາກເຊ່ື ອໄດ້ວ່າມີ ຄວາມ 

ຈໍ າເປັ ນຕ້ອງປົ ກປ້ອງ 

ເດັ ກຈາກອັ ນຕະລາຍທ່ີ່ ຈະ 
ເກີ ດຂ້ຶ ນ, ສິານ ຫືຸ ໜ່ວຍ 

ງານບັ ງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ 

ອາດຈະນໍ າຕົວລູ ກຂອງ 

ທ່່ານອອກໄປຈາກບ້ານ 

ຂອງທ່່ານ 

ເດັ ກຖືື ກນໍ າຕົວອອກໄປ 

ຈາກການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລ 

ຂອງທ່່ານ ແລະ ເອົ າໄວ້ 

ນອກການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລ 

ໃນບ້ານໂດຍເອົ າໄວ້ກັບ 

ຍາດພ່ີ ນ້ອງ ຫືຸ ສິະຖືານ 

ເບ່ິ ງແຍງດູ ແລ. ການ 

ໄຕ່ສິວນການເບ່ິ ງແຍງ 

ດູ ແລໃນທ່ີ່ ພັ ກພິ ງຈະຖືື ກ 

ດໍ າເນີ ນການພາຍໃນ 72 
ຊ່ົ ວໂມງທ່ີ່ ໄດ້ເອົ າລູ ກຂອງ 

ທ່່ານອອກໄປຈາກບ້ານ 

ຂອງທ່່ານ. 

ຢູ່ ໃນການໄຕ່ສິວນນ້ີ , ທ່່ານ 

ສິາມາດບອກໃຫ້ສິານ 

ແຕ່ງຕ້ັງທ່ະນາຍຄວາມ 

ໃຫ້ທ່່ານຄົ ນໜ່ຶ ງໄດ້. ຜູ້ 

ພິ ພາກສິາຕັດສິິ ນວ່າ ລູກ 

ຂອງທ່່ານຈໍ າເປັ ນຕ້ອງ 

ຢູ່ ໃນການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລ 

ນອກບ້ານບ່ໍ ຫືຸ ສິາມາດ 

ກັບຄື ນມາຫາທ່່ານຢ່ າງ 

ປອດໄພ. ທ່່ານສິາມາດ 

ຂໍ ໃຫ້ລູ ກຂອງທ່່ານຢູ່ ກັບ 

ພ່ີ ນ້ ອງແທ່ນທ່ີ່ ຈະໃຫ້ໄປ 

ຢູ່ ສິະຖືານເບ່ິ ງແຍງດູ ແລ 

. ຖ້ືາລູ ກຂອງທ່່ານຍັງຄົ ງ 

ຢູ່ ໃນການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລ 

ພະນັ ກງານເຮັ ດວຽກຄະດີ 
ຂອງທ່່ານຈະກໍ ານົດກໍ ານົດ 

ແຜນການໄປຢ້ຽມຢາມ 

ປົ ກກະຕິ . 

ອີ ກເທ່ື່ ອໜ່ຶ ງ ສິານຕັດສິິ ນ 

ວ່າລູ ກຂອງທ່່ານຈະຢູ່ ໃນ 

ການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລນອກ 

ບ້ານບ່ໍ ຫືຸ ຈະໃຫ້ກັບຄື ນໄປ 

ຫາທ່່ານ. ສິານທົ່ບທ່ວນ 

ເບ່ິ ງແຜນການຢ້ຽມຢາມ 

ຂອງຄອບຄົ ວຂອງທ່່ານ 

ແລະ ບ່ອນທ່ີ່ ລູ ກຂອງທ່່ານ 

ກໍ າລັງອາໄສິຢູ່ . 

ຖ້ືາທ່່ານສືິ ບຕ່ໍ ຄັ ດຄ້ ານ 

ການຂ້ຶ ນກັບ, ສິານຈະເອົ າ 
ຄໍ າໃຫ້ການຈາກທ່່ານ ແລະ 
ຜູ້ ອ່ື ນໆກ່ ຽວກັບໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍ 

ຄວາມປອດໄພຂອງເດັ ກ 

ທ່ີ່ ລະບຸ ໄດ້ຢູ່ ໃນຄໍ າຮ້ ອງທຸ່ ກ 

ຂ້ຶນກັບ. ສິານຈະກໍ ານົ ດໃຫ້ 

ລູ ກຂອງທ່່ານເປັ ນຜູ້ ຂ້ຶ ນ 

ກັບຂອງລັດ ຫືຸ ສ່ັິງໃຫ້ລູ ກ 

ຂອງທ່່ານກັບຄື ນຫາການ 

ເບ່ິ ງແຍງດູ ແລຂອງທ່່ານ 

ແລະ ຢຸດການຂ້ຶ ນກັບ ຫືຸ 
ສ່ັິງໃຫ້ລູ ກຂອງທ່່ານມີ 
ຄວາມປອດໄພພຽງພໍ ທ່ີ່ 

ຈະກັບບ້ານດ້ ວຍການຂ້ຶ ນ 

ກັບຢູ່ ໃນບ້ານພ້ ອມມີ ການ 

ຕິ ດຕາມກວດກາຂອງ 

ສິານ. 

ຖ້ືາລູ ກຂອງທ່່ານຖືື ກ 

ປະກາດວ່າເປັ ນຜູ້ ຂ້ຶ ນ 

ກັບ, ສິານຈະສ່ັິງໃຫ້ທ່່ານ 

ເຂ້ົ າຮ່ ວມໃນການບໍ ລິ ການ 

ເພ່ື ອຫຸຸ ດໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍ ຄວາມ 

ປອດໄພໃນບ້ານຂອງ 

ທ່່ານ. ນອກນ້ັນສິານຍັງ 

ຈະກ່ າວເຖິື ງການເອົ າໄວ້ 

ບ່ອນໃດໜ່ຶ ງ ຫືຸ ບັ ນຫາ 
ການໄປຢາມຢູ່ ໃນການໄຕ່ 

ສິວນນ້ີ . 

ສິານທົ່ບທ່ວນຄວາມຄື ບ 

ໜ້ າຂອງທ່່ານໃນການ 

ບໍ ລິ ການ ແລະ ພິ ຈາລະນາ 
ວ່າມີ ການບໍ ລິ ການ 

ເພ່ີ ມເຕີ ມໃດບ່ໍ ທ່ີ່ ສິາມາດ 

ເພ່ີ ມຄວາມສິາມາດຂອງ 

ທ່່ານເພ່ື ອໃຫ້ບ້ານທ່ີ່ ມີ 
ຄວາມປອດໄພແກ່ ລູ ກ 

ຂອງທ່່ານ. ສິານອາດຈະ 
ກໍ ານົດວ່າດຽວນ້ີ ມັນປອດ 

ໄພແລ້ວສໍິ າລັ ບເດັ ກທ່ີ່ 

ຈະກັບຄື ນບ້ານດ້ວຍ 

ການຂ້ຶ ນກັບຢູ່ ໃນບ້ານທ່ີ່ 

ມີ ການຕິ ດຕາມກວດກາ 
ຂອງສິານ. 

ສິານຕັດສິິ ນວ່າ ແຜນ 

ຖືາວອນຂອງລູ ກທ່່ານ 

ຄວນຈະເປັ ນແນວໃດ 

ແລະ ແຜນປັ ດຈຸ ບັ ນຂອງ 

ລູ ກທ່່ານຄວນເປັ ນແນວ 

ໃດ ຖ້ື າທ່່ານບ່ໍ ສິາມາດເປັ ນ 

ພ່ໍ ແມ່ ທ່ີ່ ປອດໄພໃຫ້ລູ ກ 

ຂອງທ່່ານໄດ້. 

ສິານທົ່ບທ່ວນການ 

ເຂ້ົ າຮ່ ວມຂອງທ່່ານຢູ່ ໃນ 

ການບໍ ລິ ການ ແລະ ຖ້ືາ 
ທ່່ານບ່ໍ ໄດ້ ເຮັ ດໃຫ້ມີ ຄວາມ 

ຄື ບໜ້ າພຽງພໍ ຢູ່ ໃນຈຸ ດນ້ີ , 
ສິານຈະສ່ັິງ (ໃນບາງກໍ ລະນີ 
) ໃຫ້ລັດຍ່ື ນຄໍ າຮ້ອງທຸ່ ກ 

ເພ່ື ອສ້ິິ ນສຸິ ດສິິ ດການເປັ ນ 

ພ່ໍ ແມ່ ຂອງທ່່ານ. 

ຖ້ືາມີ ການຍ່ື ນຄໍ າຮ້ອງທຸ່ ກ 

ການສ້ິິ ນສຸິດ, ຈະມີ ການ 

ພິ ຈາລະນາຄະດີ ທ່ີ່ 

ທ່ະນາຍຄວາມຂອງທ່່ານ 

ແລະ ທ່ະນາຍຄວາມຂອງ 

ລັ ດຈະນໍ າສິະເໜີ ຫັຸ ກຖືານ 

ກ່ ຽວກັບຄະດີ ຂອງທ່່ານ. ຜູ້ 

ພິ ພາກສິາຈະຕັດສິິ ນວ່າຈະ 
ສ້ິິ ນສຸິດສິິ ດການເປັ ນພ່ໍ ແມ່ 

ຂອງທ່່ານຫືຸ ບ່ໍ . 

ການຢ້� ຽມີຢ້າມີຂົ້ອງພ າຍັເອ່� ອຍັນ�ກອງປະຊຸື່ມີວາງແຜູ້ນຮ່ັວມີກັນ ່ຳ ແມ່ີ, ເດັກ ແລະ ອ ອງຮ່ັ ວມີອຸທ່ອນ 

ການມີ ສ່ິວນຮ່ວມຂອງທ່່ານຢູ່ໃນທຸ່ກກອງປະຊຸມວາງແຜນຮ່ວມກັນຂອງ DCYF ແມ່ ນສໍິ າຄັ ນຫຸ າຍ. ທ່່ານຈະ 
ຊ່ວຍສ້ິາງແຜນຄະດີ ຄອບຄົວຂອງທ່່ານເພ່ື ອເພື່ ອກໍ ານົດໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍ ຄວາມປອດໄພ, ສ້ິາງເປ້ັ າໝາຍຖືາວອນ 

ໃຫ້ລູກຂອງທ່່ານ ແລະ ສ້ິາງແຜນການຢ້ຽມຢາມກັບລູກຂອງທ່່ານ. ມີ ກອງປະຊຸມຫຸ າຍປະເພດທ່ີ່ ທ່່ານຈະ 
ຕ້ອງໄດ້ເຂ້ົ າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມປະເພດທ່ີ່ ເກີ ດຂ້ຶ ນຖ່ີື ທ່ີ່ ສຸິດລວມມີ ການເຮັ ດການຕັດສິິ ນໃຈຂອງທີ່ ມຄອບຄົວ
 (FTDM) ແລະ ການວາງແຜນຖືາວອນ. ກອງປະຊຸມເຫຸ່ົ ານ້ີ ເປັ ນເວລາດີ ທ່ີ່ ຈະນໍ າສິະເໜີ ທັ່ດສິະນະຂອງທ່່ານ, ສ່ິິງ 
ທ່ີ່ທ່່ານເຊ່ືອວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງແລະ ການຊ່ວຍເຫຸືອອັນໃດທ່ີ່ ທ່່ານຕ້ອງການເພ່ື ອເຮັດໃຫ້ 

ການປ່ ຽນແປງເຫຸົ່ ານີ້ ເກີ ດຂຶ້ ນ. 

ແຜນການຢ້ຽມຢາມເວລາຂອງຄອບຄົວເລີ່ ມຕົ້ນຖືື ກສ້ິາງຂຶ້ ນໃນກອງປະຊຸມເຮັ ດການຕັດສິິ ນທີ່ ມຄອບຄົວ 

ຄັ້ງທໍ່າອິ ດ (FTDM). ການມີ ສ່ິວນຮ່ວມຂອງທ່່ານໃນການຢ້ຽມຢາມເວລາຂອງຄອບຄົວກັບລູກຂອງທ່່ານຊ່ວຍ 

ທ່່ານ ແລະ ລູກຂອງທ່່ານຮັກສິາພັນທ່ະໜ້າທ່ີ່ ຂອງທ່່ານ ແລະ ການເຊ່ື ອມຕ່ໍ ກັນໃນລະຫວ່າງເວລາທ່ີ່ ລູກຂອງ 

ທ່່ານບ່ໍ ຢູ່ນໍ າທ່່ານ. ແຜນການຢ້ຽມຢາມຂອງຄອບຄົວຈະອະທິ່ ບາຍວ່າການຢ້ຽມຢາມຈະໄປຢ້ຽມຢາມຢູ່ໃສິ, ໄປ 

ຢ້ຽມຢາມໄດ້ເລື້ ອຍປານໃດ ແລະ ດົນປານໃດ. ລາຍລະອຽດອ່ື ນໆຈະລວມມີ ຜູ້ທີ່່ ສິາມາດຢູ່ໃນການຢ້ຽມຢາມ 

ເວລາຄອບຄົວແລະ ລະດັບຂອງການໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າ. ແຜນການຢ້ຽມຢາມເວລາຄອບຄົ ວສິາມາດອັ ບເດດ 

ໃນເວລາໃດກໍ່ ໄດ້. ປຶ ກສິາແຜນການຢ້ຽມຢາມເວລາຄອບຄົວຂອງທ່່ານກັບພະນັກງານເຮັ ດຄະດີ ຂອງທ່່ານໃນ 

ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມເວລາຄອບຄົວປະຈໍ າເດື ອນ. ຖ້ືາທ່່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຸື ອເພ່ື ອຢ້ຽມຢາມລູກ 

ຂອງທ່່ານ, ພະນັກງານເຮັ ດວຽກຄະດີ ຂອງທ່່ານສິາມາດຊ່ວຍທ່່ານໄດ້. 




