भर्मोन्ट बाल तथा परिवाि ववभाग (DCF) बालबावलकाको सिु क्षा
तथा परिवािहरूको सदृु ढीकिणको लावग विम्र्मेवाि छ ।

र्पाईलें मेरो पररवारिो बारेमा पाउनभ
ु एिो ररपोटकिो
बारेमा िे गनकभ
ु यो ?

हाम्रो पारिवारिक सेवा विवभिन (FSD) ले बालबावलका तथा
यवु ाहरूका वनम्न कुिाहरू सवु नवित गनन परिवाि तथा अन्य
वनकायसँग सहकायन गर्नछः

हार्मीले काननु ी रूपर्मा प्राप्त गिे का सबै रिपोटनहरूको सर्मीक्षा गनैपने
हुन्छ । तपाईको
िं रिपोटनको बािे र्मा के भयो, यहाँ हेननहु ोस् ।
कनरीक्षिले:

 उनीहरू वहसिं ाबाट सिु वक्षत छन् भन्ने कुिा सवु नवित गनन

1. यसको सर्मीक्षा गननभ
ु यो ।

 उनीहरू सिु वक्षत ि स्वस्थ ठाउँर्मा बसोबास गछन न् भन्ने कुिा
सवु नवित गनन

2. उहाँले तपाईको
िं बच्चाको उर्मेि ि उठाइएको सिोकािको प्रकृ वत

 उनीहरूले पयानप्त खाना, लत्ताकपिा, बासस्थान ि
स्वास््यसेवा प्राप्त गिे का छन् भन्ने कुिा सवु नवित गनन

3. भर्मोन्ट काननु तथा FSD नीवतका आधािर्मा - प्रवतविया

FSD ले मेरो पररवारलाई किन सम्पिक गर्यो ?
हार्मीले तपाईको
िं बालबच्चाको सिु क्षा ि कल्याणको बािे र्मा
वचवन्तत कुनै व्यविबाट कल (रिपोर्ट) प्राप्त गिे का हुनाले तपाई िं
हाम्रो ध्यानकर्नणर्मा पननभु एको हुन सक्छ ।

िस्ता कुिाहरू हेननभु यो ।
(हस्तक्षेप) आवश्यक िहेको कुिा वनक्यौल गरियो ।
4. उपयि
ु हस्तक्षेप चयन गरियो: र्मल्ू याङ्कन वा अनसु न्धान ।

के ही अवस्थाहरूमा, काििु अिसु ाि हामीले अिसु न्धाि गिै पिे
हुन्छ । र्समा कुिै वर्स्क व्र्निले बच्चामानथ र्ौि दव्ु र्टवहाि
गिे का सबै दाबीहरू पदटछि् ।
5. तपाईको
ु गरियो ।
िं के सको लावग एक िना कर्मनचािीलाई वनयि

त्यो कल कुनै वछर्मेकी, वर्मत्रिन, परिवािका सर्स्य वा तपाईको
िं
बच्चालाई वचन्ने अन्य व्यविबाट आएको हुन सक्छ ।
कुनै बच्चाको बािे र्मा आफ्ना सिोकािहरू िाख्न िो कोहीले पवन
हार्मीलाई कल गनन सक्छन् । वचवकत्सक, विक्षक ि बाल
स्याहािकर्मीहरू लगायत के ही व्यविहरूले काननु ी रूपर्मै सवन्र्ग्ध
बाल र्व्ु यनवहाि वा उपेक्षाको बािे र्मा हार्मीलाई बताउनै पर्नछ
(अनिवार्ट हुन्छ) ।
हाम्रो बाल संरक्षण लाइनमा िलिो लगभग 70% िल
िानुनी रूपमै बाध्य उजुरीिर्ाकहरूबाट आउने गर्कछ ।

हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेिो र्पाईिो
ं बच्चा सुरकक्षर् रहुन्
र उनीहरूलाई राम्रो हेरचाह पुगोस् भन्ने िुरा सुकनकिर्
गनकु हो ।
र्पाईसँं ग र्पाईिो
ं बालबाकलिालाई सुरकक्षर् राख्न र
प्रभाविारी ढङ्गले पालनपोषण गनक चाकहने सबै िुरा
छ भनी सुकनकिर् गनक हामी र्पाईसँं ग सहिायक गनक
चाहन्छौं ।
र्पाई ं सहयोग र समर्कन पाउन योग्य हुनुहुन्छ !

छनोट गररएिो हस्र्क्षेपिारी िायकक्रम सामान्यर्या 72
घण्टाकभत्र सरू
ु हुन्छ । यो सामान्यर्या र्पाईलें आफ्नो
पररवारसँग हाम्रो सल
ं ग्नर्ािो बारेमा र्ाहा पाउने बेला
हुन्छ ।

अब िे हुन्छ ?

अनसु न्धान ि र्मल्ू याङ्कन, र्वु ैर्मा वनम्न चिणहरू हुन सक्छन्
।
1. बाल सुरक्षािो मूल्याङ्िन गने:
SDM® सिु क्षा र्मल्ू याङ्कन सम्पन्न गिे ि कर्मनचािीले
बच्चाको तात्कावलक सिु क्षाको र्मल्ू याङ्कन गर्नछन् ि
हस्र्क्षेपिारी िायकक्रम िसरी सुरु हुन्छ ?
त्यसपवछ बच्चा सिु वक्षत िहे-निहेको, योिना सवहत
सिु नक्षत हुिे वा असिु नक्षत िहेको भिी निक्र्ौल गदटछि् ।
अनुसन्धानिो लाकग:
ू याङ्िन गने:
1. एक िना कर्मनचािीले रिपोटनको सम्बन्धर्मा बच्चासँग अन्तवानतान 2. पाररवाररि जोकिम मल्
SDM® िोवखर्म र्मल्ू याङ्कन प्रयोग गिे ि कर्मनचािीले
वलने छन् । हामी र्ो तपाईलाई
ं थाहै िनदई वा अिमु नत नबिा गिट
सक्िे छौ ौँ ।
हस्तक्षेपकािी कायनिर्म वबना भववष्यर्मा हुने हावनको
िोवखर्म र्मल्ू याङ्कन गर्नछन् ि त्यसपवछ न्र्िू , मध्र्म,
2. अन्तवानतानको सर्मयर्मा विक्षक वा स्कुलको नसन िस्ता एक
उच्च वा धेिै उच्चमध्र्े जोनिमको कुिै तह निधाटिण
तटस्थ व्यवि उपवस्थत हुनहु ुने छ ।
गदटछि् ।
3. हार्मी पवछ तपाईलाई
िं अन्तवानतानको बािे र्मा बताउने छ ँ ि
3. नकर्जा कनधाकरण गनकहु ोस:्
सके सम्र्म चाँिो रिपोटन गने छ ँ ।
a. यवर् िोवखर्म उच्च वा धेिै उच्च छ भने, हार्मी ववद्यर्मान
मूल्याङ्िनिो लाकग:
सेवाहरूको लावग के स खोल्ने छ ँ िसले तपाईको
िं
1. एक िना कर्मनचािीले उठाइएका सिोकािहरूका बािे र्मा छलफल
परिवािलाई अझ सदृु ढ बनाउन र्मद्दत गने छ । यसर्मा
गनन तपाईलाई
िं सम्पकन गने छन् ।
पिार्मिन, अवभभावक कक्षा ि सहायता सर्महू िस्ता
2. उि व्यविले तपाईको
बच्चासँ
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कुिाहरू पनन सक्र्छन् ।
र्माग्न सक्छन् । यवर् तपाईलेिं हुन्न भनेि भन्नभु यो भने हार्मी
b. यवर् हार्मीले अनस
ु न्धान गर्य ँ भने हार्मीले उवचत
तपाईको
िं बच्चाको सिु क्षा सवु नवित गनन कुनै अनसु न्धान
व्यविले र्व्ु यनवहाि/उपेक्षा भएको कुिार्मा ववश्वास गने
आवश्यक पने भनेि वनणनय गनन सक्ने छ ँ ।
या नगने कुिा पवन वनधानिण गननपु र्नछ । यवर् उत्ति 'हुन्छ'
आयो भने:
हाम्रो लक्ष्य भनेिो र्पाईिो
ं पररवारलाई सुरकक्षर् रूपमा
सँगै राख्नु र घर बाकहरिो हेरचाह चाकहने अवस्र्ा आउन
नकर्नु हो ।

 प्रवतवेर्न पवु ि गरिन्छ ि
 पवु ि गरिएको व्यविको नार्म भर्मोन्टको बाल
सििं क्षण िे विस्रीर्मा थवपन्छ

कडकस्िक्ट िायाकलयहरू

िे र्पाईलें मेरो बच्चालाई मबाट छुटाउनुहुन्छ ?

मैले िहाँबाट सहयोग पाउन सक्छु ?

उत्ति लगभग सधै ँ नै 'होइन' हुन्छ । हार्मीले उनीहरूलाई सिु वक्षत
िाख्ने योिनार्मा आर्माबाबसु ँग सहकायन गरििहँर्ा अवधकािंि
बच्चाहरू घिर्मै बस्छन् । यवर् हार्मीलाई तपाईको
िं बच्चा सिु वक्षत छन्
भने नलागेर्मा, हार्मीले अर्ालतलाई उि वस्थवतबािे सर्मीक्षा गनन
अनिु ोध गनन सक्ने छ ँ । त्यसपवछ तपाईको
िं बच्चा घिर्मा सिु वक्षत छन्
वक छै नन् भनेि न्यायाधीिले वनणनय गने छन् ।

तपाईको
िं कर्मनचािीले तपाईलाई
िं तपाईको
िं परिवािलाई र्मद्दत गनन
सहयोग गने कायनिर्महरूसँग िोि्न सक्र्छन् । तपाई िंआफै ँले पवन
र्मद्दत खोज्न सक्नहु ुन्छ । सरुु गननका लावग िाम्रो ठाउँ DCF को
वेबसाइट हो ।
 dcf.vermont.gov/benefits र्मा गएि DCF लाभ
कायनिर्म अनलाइन हेननहु ोस् ।

बकलकङ्टन (Burlington): (802) 863-7370

िे हामीले िे स योजना बनाउने छ ँ ?

 dcf.vermont.gov/resources र्मा गई अनलाइन
िीर्नकका आधािर्मा (िस्तै विक्षा, स्वास््य, काननू ी ि
पालनपोर्ण) स्रोतहरू हेननहु ोस् ।

कमडलबरी (Middlebury): (802) 388-4660

यवर् हार्मीले ववद्यर्मान सेवाहरूको लावग के स खोल्य ँ वा
न्यायाधीिले घि बावहिको हेिचाह आवश्यक िहेको फै सला गिे र्मा
तपाईको
िं लावग एक िना कर्मनचािी वनयुि गरिनेछ िसले तपाईसँिं ग
वर्मलेि के स योिना बनाउने छन् ।
यसर्मा वनम्न कुिाहरूको व्यवस्था गनन सवकने छ:
 तपाईलेिं आफ्नो परिवािलाई सदृु ढ बनाउनका लावग प्राप्त गननहु ुने
सेवाहरू (उर्ाहिणका लावग पिार्मिन, अवभभावक कक्षा ि
सहायता सर्महू हरू)।
 तपाईलेिं आफ्नो बच्चालाई घि ल्याउन के गननपु छन । यसर्मा वनम्न
कुिाहरू पनन सक्छन:्
 लागऔ
ू र्ध र्व्ु यनसनको उपचाि पिू ा गने
 सिु वक्षत आवास कायर्म गने
 तपाईले
िं आफ्नो बच्चालाई खानको लावग पयानप्त खाना,
लगाउने लगु ा ि अन्य आधािभतू आवश्यकताहरू पवू तन गनन
सक्नुहुन्छ भन्ने र्ेखाउने
र्पाईिो
ं िे स योजना रोडम्याप जस्र्ै हो । यसले र्पाईिो
ं
बच्चालाई सरु क्षा, स्र्ाकयत्व र सस्ु वास््य प्रर्ान गनक र्पाईलें
गनकपु ने पररवर्कनहरू र्ेिाउँछ ।

 dcf.vermont.gov/resources-audience र्मा गई
अनलाइनर्मा श्रोताहरू (पाठक) का आधािर्मा (िस्तै
अवभभावक ि आफन्तहरू) स्रोतहरू हेननहु ोस् ।

बार (Barre): (802) 479-4260
बेकनङ्टन (Bennington): (802) 442-8138
ब्याटलबरो (Brattleboro): (802) 257-2888

हाटकफोडक (Hartford): (802) 295-8840

मोररसकभल (Morrisville): (802) 888-4576
न्युपोटक (Newport): (802) 334-6723
रटल्यान्ड (Rutland): (802) 786-5817

मैले र्प जानिारी िहाँबाट पाउन सक्छु ?

कस्प्रङकफल्ड (Springfield): (802) 289-0648

हाम्रो वेबसाइट हेननहु ोस:्

सेन्ट अल्बान्स (St. Albans): (802) 527-7741

 हाम्रा कायनहरू गर्ान पालना गरिने काननु , नीवत ि
वनयर्महरूबािे िान्नुहोस्ः dcf.vermont.gov/fsd/lawsrules
 हाम्रो प्रकािनहरूका प्रवतवलवप प्राप्त गननहु ोस:्
dcf.vermont.gov/fsd/publications
 सम्पकन ववविण प्राप्त गननहु ोस:्

सेन्ट जोन्स्बेरी (St. Johnsbury): (802) 748-8374
र्पाईसँं ग कनम्न अकधिारहरू हुन्छन:्
 कन:शल्ु ि र्ोभाषे सेवाहरू प्राप्त गने, यकर् र्पाई ं वा
र्पाईिो
ं बच्चािो अङ्रेजी सीकमर् भएमा ।

dcf.vermont.gov/fsd/contact-us

 उकचर् समायोजन (कवशेष व्यवस्र्ा) यकर् र्पाई ं वा
र्पाईिो
ं बच्चामा िुनै अशक्तर्ा छ भने ।

हाम्रो िाम भनेिो बच्चाहरू सुरकक्षर् छन् र
उनीहरूिा आधारभूर् आवश्यिर्ाहरू पूरा हुन्छन्
भन्ने िुरािो सुकनकिर् गनकु हो ।

यकर् र्पाईलाई
ं यी सेवाहरू वा समायोजनहरू
आवश्यि छन् भने िृपया हामीलाई र्ाहा कर्नुहोस् ।
3/18 •्15,000

बाल सरु क्षा
हस्र्क्षेपिारी िायकक्रम
सम्बन्धी
अभििावकलाई मार्गदर्गन

कडपाटकमेन्ट फर कचल्रेन एण्ड फ्याकमकलज (बालबाकलिा र्र्ा पररवार कवभाग)
फ्याकमली सकभकसेज कडकभजन (पाररवाररि सेवा महाशािा)

