जब परिवार सेवा विभागको एउटा समाज
सेवीले तपाईंको घरको भ्रमण गर्छ
तपाईंल ाई निम्न कुर ाहरू गर्ने अधिकार छन् :

• कर्मचारीलाई तपाईंको घर भित्र आउन दिनु भन्दा अगाडि राज्य कर्मचारी पहिचान पत्र देखाउनको लागि अनुरोध गर्न;
• कर्मचारीको पहिचानको पुषट
् ि गर्न उपयुकत
् परिवार सेवा विभाग (FSD) कार्यालयमा कल गर्न;
• यदि तपाईंले कर्मचारीले के गरिरहेको छ वा तपाईंलाई के गर्न अनुरोध गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्न भने,
प्रश्नहरू सोध्न;
• यदि तपाईंलाई गर्न अनुरोध गरिएको कार्यसँग तपाईं असहज हुनुहुन्छ भने नाइँ भन्नुहोस् र त्यसपछि कर्मचारीको
निरीक्षकसँग कुराकानि गर्न दिन अनुरोध गर्न;
• यदि कर्मचारीले तपाईंको बच्चालाई तपाईंको घरबाट हटाउन चाहन्छ भने, अदालतको आदेश देखाउन अनुरोध गर्नुहोस्; र
• यदि तपाईंलाई व्यक्तिले FSD समाज सेवीको नकल गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ भने 911 मा वा स्थानीय प्रहरीलाई कल
गर्नुहोस्।

तपाईंले निम्नहरूको अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ:

• यदि कर्चारीले तपाईंको घरको भ्रमण गर्न आवश्यक छ भने, ऊ वा उनीले तपाईंको अनुमति माग्नेछ। यदि तपाईं
यससँग असहज हुनुहुन्छ भने, कर्मचारीले तपाईंसँग सम्भाव्य अर्को चरणहरूको बारेमा कुराकानि गर्नेछ।
• कर्मचारीले तपाईंलाई विस्तारित परिवारका सदस्यहरू, साथीहरू, र अन्यहरू जो तपाईंलाई मद्दत गर्न र सहायता प्रदान
गर्न सक्षम हुन सक्छन्, तिनीहरूको बारेमा प्रश्नहरू सोध्न सक्छ।
• कर्मचारीले बच्चामा रहेको निलडाम र शारीरिक चोट हेरन
् बच्चाको लुगालाई सार्न वा हटाउन अनुरोध गर्न सक्छ। यो
कार्य अर्को वयस्कको उपस्थितिमा गरिनेछ। कर्मचारीले तपाईंलाई बच्चालाई चिकित्सककोमा देखाउन लान अनुरोध
गर्न सक्छ।
• कर्मचारीले कुराहरू के-कस्तो तरिकाले चलिरहेका छन् भन्ने बारेमा तपाईंको बच्चासँग व्यक्तिगत रूपमा कुराकानि गर्न चाहन
सक्छ। कर्मचारी तपाईंको बच्चासँग एक्लै हुनप
ु र्छ भन्ने छैन। तिनीहरू, उदाहरणको लागि, पेटीमा वा अन्य कुनै ठाउँमा जहाँ
तपाईंले आफ्नो बच्चालाई देखन
् सक्नह
ु न
ु छ
् तर तिनीहरूको वार्तालापलाई सुनन
् सक्नह
ु न
ु न
् , त्यहाँ बस्न सक्छन्।

पारिवारिक सेवाहरू जिल्ला कार्यालय
Barre: (802) 479-4260
Bennington: (802) 442-8138
Brattleboro: (802) 257-2888
Burlington: (802) 863-7370
Hartford: (802) 295-8840
Middlebury: (802) 388-4660

Morrisville: (802) 888-4576
Newport: (802) 334-6723
Rutland: (802) 786-5817
Springfield: (802) 885-8900
St. Albans: (802) 527-7741
St. Johnsbury: (802) 748-8374

कामको समय पछि, बिदाको दिनहरूमा, वा राज्यको बिदाहरूमा,
1-800-649-5285 मा कल गर्नुहोस्।

http://dcf.vt.gov/fsd

