
Family Assessment Response 
(မိိသားး�စု ုအကဲဖဲြ�တ်ခ်ျျကဲ ်
တ့်ု �ဖြ�န်မ်ိ၊ု FAR)
မိိသားး�စုမုိ�း�ကိုိ ုအားး�ဖြ�ည့််� ပ့်ံ့ပုိံ့�ကိုညူ့်ရီန်�  
CPS လမိ��ကြော�ကိုးင်း��

Family Assessment Response (မိိသားး�စုု အားကိုဖဲြ�တ်�ချ�ကို� 
တ့်ု ်ဖြပံ့န်�မုိ) ကိုိ ုကိုွန်ု�ပုံ့� ဘားကြော�ကိုးင်း်� လကို�ခ့ျရရိိှိသားန်ည့်��။
• Department of Children, Youth, and Families (ကဲလေး��၊ �ငူယ်န်ှငှ� ်မိိသားး�စုမုိျး�

ဌားန်၊ DCYF) သားည် ်သားင�က်ဲလေး��၏ လေး��ကဲင�်လေး��နှငှ��်တ်သ်ားကဲ၍် စို�ု�ိမ်ိ��ူန်မ်ိမုိျး�
ကဲိ ုတ်ငဖ်ြ�ထားး�လေးသားး အစုီ�ငခ်ျစ့ုးကဲိ ု�ကဲခ်ျ�့ရှိှိချဲ�သားည်။်

• အစီု�ငခ်ျစ့ုးသားည် ်Washington ဖြ�ည်န််ယ် ်(RCW 26.44.020) အ�  
ကဲလေး��သားငူယ်အ်း� ညှ်ဉ်း��န်�်နှှ�်ိစုကဲမ်ိနုှငှ� ်�ျစ်ု�ျ�ရုှုမိဆုိုိငု�်း တ်�း�ဝင်
အဓိိ�ါ�ယ်�ွ်င�ဆ်ိုိခုျျကဲန်ှငှ� ်ကဲိကုဲည််�ီ�သားည်။်

• သားင�က်ဲလေး��သားည် ်�ကဲင်င�်အနှတ�းယ်ရ်ှိှိသားည်ဟ်ု ုအစီု�ငခ်ျစ့ုးတ်ငွ ် 
လေး�း်ဖြ�မိထားး���။ 

• DCYF သားည် ်သားင�က်ဲလေး��မိျး�ကဲိ ုလေး��ကဲင�်လေးအးင ်ကဲညူ်လီေး���န် ်သားငန်ှငှ�အ်တ် ူ
�ကဲတ််ွလဲေးဆိုးင�ွ်ကဲ�်ိ�ု�သားည်။်

ကိုွန်ု�ပုံ့�၏အားမုိန်ုငိ်း်�ပံ့တ်�သားကို�ပြီးပီံ့� စုိ�ုရိမိ�ပူံ့ပံ့န်�မုိမိ�း�ရိိှိပံ့ါကို မိည့်�
သားူက်ိုိ ုဆကို�သားယွ်�ရမိည့်�န်ည့်��။
သားင�တ််ငွ ်တ်ိငုက်ြားကဲး�စု�းရှိှိ��ကဲ သားို �မိဟုတု် ်သားင�အ်မိအုး� ကဲိငုတ််ယွ်�့်နုှငှ��်တ်သ်ားကဲ၍် 
စို�ု�ိမ်ိ��ူန်လ်ေးန်��ကဲ သားင၏် FAR အမိကုဲစိုစဝန်ထ်ားမ်ိ�၏ ကြီးကဲ�ီကြားကဲ�်လေး��မိး�ထား ့�ုန်�်လေးချ်ဆိုိ�ု�။

သားင�စိ်ု�ု�ိမ်ိ��ူန်မ်ိမုိျး�ကဲိ ုမိလေးဖြ�ရှိငှ�်�လေးသား���ကဲ န်ယ်လ်ေးဖြမိအု�်ချျ��်လေး��မိး�ထား ့�ုန်�်လေးချ်ဆိုို

နှိငု�်�သားည်။်

အကဲအူည်�ီယ်�ူန် ်1-800-723-4831 မိတှ်စ်ုဆိုင� ်Office of Constituent Relations 

(�ဲွ�စုည်�်�့အုလေးဖြချချဥ့�လေးေဆိုိငု�်း ဆိုကဲဆ်ိုလ့ေး��ရု့ှု�) ကဲိ ုအချျိန်မ်ိလေး�ွ� �ုန်�်လေးချ်ဆိုိနုှိငု်
��သားည်။်

-သားို �မိဟုတု်-်

သားင�အ်လေးန်ဖြ�င� ်1-800-571-7321 မိတှ်စ်ုဆိုင� ်Office of the Family & Children's 

Ombuds* (မိိသားး�စုနုှငှ� ်ကဲလေး��သားငူယ်ဆ်ိုိငု�်း တ်ိငုက်ြားကဲး�မိစ့ုုစုုမ်ိ�တ်ငဖ်ြ�လေး��အ�းရှိှိရု့ှု�) 

ကဲိ ု�ုန်�်လေးချ်ဆိုိနုှိငု�်�သားည်။်

*ဤလေးအဂျျငစီ်ုသားည် ်DCYF နှငှ� ်မိသားကဲဆ်ိုိငု�်�။ ၎င�်သားည် ်DCYF နှငှ��်တ်သ်ားကဲသ်ားည်� ်အမို

ကဲစိုစ��်မိျး�ကဲိ ုစ့ုစုုမ်ိ�စုစ်ုလေးဆို���သားည်။်

သားငသ်ားည် ်ဤစုး�ွကဲစ်ုးတ်မ်ိ�မိိတ်တ �မိျး�ကဲိ ုအဖြချး��့စ့ုု သားို �မိဟုတု် ် 
�းသားးစုကဲး�ဖြ�င� ်�ယ်�ူိ�ု�ကဲ DCYF Constituent Relations (DCYF ကဲလေး��သားငူယ််
လေး���း ဆိုကဲဆ်ိုလ့ေး��ရု့ှု�)၊ (1-800-723-4831 | 360-902-8060၊ ConstRelations@dcyf.wa.gov) 

သားို � ဆိုကဲသ်ားယွ်�်�။
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Family Assessment Response (မိိသားး�စုု အားကိုဖဲြ�တ်�ချ�ကို� 
တ့်ု ်ဖြပံ့န်�မုိ၊ FAR) ဆိတု်း ဘားလ။ဲ
FAR သားည် ်Washington State Child Protective Service (ဝ�ရှှိငတ််န်ဖ်ြ�ည်န််ယ် ်ကဲလေး��
ကဲးကဲယွ်လ်ေး��ဝန်လ်ေးဆိုးငမ်ိ)ု အလေးန်ဖြ�င� ်ကဲလေး��သားငူယ်အ်း� ညှ်ဉ်း��န်�်နှှ�်ိစုကဲမ်ိနုှငှ� ်
�ျစ်ု�ျ�ရုှုမိဆုိုိငု�်း အစီု�ငခ်ျစ့ုးအချျိ��ကဲိ ုတ့်ု �ဖြ�န်လ်ေးဆိုးင�ွ်ကဲ�်န် ်အဖြချး�လေးသားး န်ည်�်�မ်ိ�
တ်စ်ုချဖုြ�စ်ုသားည်။် FAR ကဲိ ုမိ��်ုလေးဆိုးငမီ်ိ CPS သားည် ်ကဲလေး��သားငူယ်အ်း� ညှ်ဉ်း��န်�်
နှှ�်ိစုကဲမ်ိနုှငှ� ်�ျစ်ု�ျ�ရုှုမိဆုိုိငု�်း အစီု�ငခ်ျစ့ုးမိျး�ကဲိ ုစ့ုစုုမ်ိ�စုစ်ုလေးဆို�ပြီး�ီ� တ့်ု �ဖြ�န်ခ်ျဲ�သားည်။် 

FAR သားည့်� ကြောအားးကို�ပံ့ါရည့်�ရွယ်�ချ�ကို�မိ�း�အားတ်ကွို� မိိသားး�စုမုိ�း�န်ုငိ်း်�အားတ် ူလကို�တ်ွဲ
လပုံ့�ကြောဆးင်း�သားည့်�-
• ကဲလေး��သားငူယ်အ်း� ညှ်ဉ်း��န်�်နှှ�်ိစုကဲမ်ိ ုသားို �မိဟုတု် ်�ျစ်ု�ျ�ရုှုဖြချင�်အတ်ကွဲ ်

တ်းဝန်ရ်ှိှိလေးသားး မိိ�မိျး�ကဲိ ုရှိးှမိလေးတ်ွ�� ဲအကဲျ�်အတ်ည်�်ကြားကဲ�့လေးသားးအချ� ၎င�်တ်ို �ကဲိ ု
�့��ိ�ုကဲညူ်�ီန်။်

• ၎င�်တ်ို �အး� သားကဲဆ်ိုိငု�်း��်�ွးအသားိငု�်အဝိငု�်မိျး�နှငှ� ်ချျိတ်ဆ်ိုကဲက်ဲညူ်�ီန်။်

စု့စုုမိ��စုစု�ကြောဆ�သားမူိ�း�န်ုငိ်း်� FAR အားမုိကိုစိုစဝန်�ထမိ��မိ�း�သားည့်�-
• ကဲလေး��မိျး�ကဲိ ုလေး��ကဲင�်လေးစု�န် ်မိိသားး�စုမုိျး�နှငှ� ်�ကဲတ််ွ�ဲ�်ုလေးဆိုးငသ်ားည်။်

• မိိသားး�စုမုိျး�၏ �ိအု�်ချျကဲမ်ိျး�ကဲိ ုလေး�း်ထားတု်သ်ားည်။်

• မိိ�နှငှ� ်��်�ွးအသားိငု�်အဝိငု�်၏ အး�သားးချျကဲမ်ိျး�နှငှ� ်�င�်ဖြမိစ်ုမိျး�လေး�် အလေးဖြချချ၍့ 
ဆိုကဲ�်ကဲတ််ိ�ုတ်ကဲလ်ေးအးင�်�်ုသားည်။်

• ကဲလေး��မိျး�၏ �ိအု�်ချျကဲမ်ိျး�ကဲိ ုအးရု့ှုစိုကုဲ�်န် ်ချကဲခ်ျလဲေးစုလေးသားး စိုတ်လ်ေးသားးကဲ
လေး�းကဲစ်ု�း အလေးဖြချအလေးန်မိျး�ကဲိ ုလေး�ျး����လေးစု�န် ်ဝန်လ်ေးဆိုးငမ်ိမုိျး�ကဲိ ုရှိးှလေး�ွလေး��သားည်။်

စု့စုုမိ��စုစု�ကြောဆ�မုိမိ�း�-
• ကဲလေး��သားငူယ်အ်း� ညှ်ဉ်း��န်�်နှှ�်ိစုကဲဖ်ြချင�် သားို �မိဟုတု် ်�ျစ်ု�ျ�ရုှုဖြချင�် ရှိှိ၊ မိရှိှိ 

ဆို့�ုဖြ�တ်သ်ားည်။်

• ကဲလေး��သားငူယ်အ်း� ညှ်ဉ်း��န်�်နှှ�်ိစုကဲ�်ဖြချင�် သားို �မိဟုတု် ်�ျစ်ု�ျ�ရုှုဖြချင�်ရှိှိ၊ မိရှိှိကဲိ ု
ရှိးှလေး�ွပြီး�ီ�၊ စု�်ွစုွဲထားး�သားည်� ်ညှ်ဉ်း��န်�်နှှ�်ိစုကဲမ်ိ ုသားို �မိဟုတု် ်�ျစ်ု�ျ�ရုှုမိအုတ်ကွဲ ်
မိည်သ်ားူ �တ်ငွ ်တ်းဝန်ရ်ှိှိသားည်က်ဲိ ုလေး�း်ထားတု်သ်ားည်။် ၎င�်ကဲိ ုDCYF မိတှ်တ််မ်ိ�မိျး�တ်ငွ ်
သားမ်ိိ�ဆိုည်�်ထားး�ပြီး�ီ� လေးန်းငတ််စ်ုချျိန် ်ကဲလေး��မိျး� သားို �မိဟုတု် ်အး�န်ည်�်ချျကဲရ်ှိှိလေးသားး 
အ�ွယ်လ်ေး�းကဲပ်ြီး�ီ�သားမူိျး�အး� အ��်ုချန် �အ်�်မိအုလေး�် သားကဲလ်ေး�းကဲလ်ေးစုနှိငုသ်ားည်။်

Family Assessment Response (မိိသားး�စုု အားကိုဖဲြ�တ်�ချ�ကို� တ့်ု ်ဖြပံ့န်�မုိ) ကို ဘာယ်�လိအုားလပုံ့�လပုံ့�သားလ။ဲ

DCYF ကဲ သားင�မိ်ိသားး�စုအုလေးကြားကဲးင�် အစီု�ငခ်ျစ့ုးကဲိ ု�ကဲခ်ျ�့ရှိှိလေးသားးအချ� FAR  

အမိကုဲစိုစဝန်ထ်ားမ်ိ�တ်စု်ဦး�သားည် ်သားင�က်ဲလေး��ငယ်မ်ိျး�၏ လေး��ကဲင�်လေး��နှငှ��်တ်သ်ားကဲ၍် သားငန်ှငှ� ် 
လေးတ်ွ�ဆို့လုေးဆို�ွလေးနှ�ွမိည်ဖ်ြ�စ်ုသားည်။်

လေးန်းငတ််ငွ ်ကဲလေး��သားငူယ်အ်း� ညှ်ဉ်း��န်�်နှှ�်ိစုကဲမ်ိနုှငှ� ်�ျစ်ု�ျ�ရုှုမိ ုဖြ�စ်ုနှိငုလ်ေးဖြချကဲိ ုလေး�့း�ချျ�န်အ်တ်ကွဲ ်ဝန်လ်ေးဆိုးငမ်ိမုိျး�  

သားို �မိဟုတု် ်�့��ိ�ုမိမုိျး� �ိအု�်ဖြချင�် ရှိှိ၊ မိရှိှိ ဆို့�ုဖြ�တ်�်န် ်အမိကုဲစိုစဝန်ထ်ားမ်ိ�သားည် ်သားငန်ှငှ�အ်တ် ူလေးဆိုးင�ွ်ကဲသ်ားးွ���မိည်။်  
သားင၏် အမိကုဲစိုစဝန်ထ်ားမ်ိ�သားည် ်သားင�မိ်ိသားး�စုအုး� စိုန်လ်ေးချ်မိမုိျး�ကဲိ ု�ငဆ်ိုိငုလ်ေးဖြ�ရှိငှ�်နှိငုလ်ေးအးင ်ကဲညူ်လီေး����မိည်။် 

FAR အမိကုဲစိုစအမိျး�စုကုဲိ ု45 �ကဲအ်တ်ငွ�် �ိတ်သ်ားမ်ိိ�မိည်ဖ်ြ�စ်ုသားည်။် သားို �လေးသားး် သားငစ်ုတ်ငခ်ျဲ�သားည်� ်အကဲျိ��ရှိှိလေးသားးအ��်ုကဲိ ု 
�့��ိ�ုလေး��သားည်� ်ဝန်လ်ေးဆိုးငမ်ိမုိျး�ကဲိ ုဆိုကဲ�်ကဲ�်ယ်�ူးတ်ငွ ်အလေးထားးကဲအ်ကဲဖူြ�စ်ုမိည်ဆ်ိုိ�ု�ကဲ သားငန်ှငှ� ်FAR  

အမိကုဲစိုစဝန်ထ်ားမ်ိ�သားည် ်သားင�အ်မိကုဲိ ု�ကဲလ်ေး��င�် 120 ကြားကဲးထား ိ�ွင�ထ်ားး��န် ်လေး�ွ�ချျယ်န်ှိငုသ်ားည်။် 

သားင်း်�တ်ငွ်း� ကြောရွ�ချ�ယ်�စုရးမိ�း� ရိိှိသားည့်�-

• FAR တ်ငွ ်��ဝငလ်ေးဆိုးင�ွ်ကဲ�်န် ်လေး�ွ�ချျယ်န်ှိငု�်�သားည် ် 
-သားို �မိဟုတု်-်

• �့မုိနှ် ်CPS စ့ုစုုမ်ိ�စုစ်ုလေးဆို�မိတု်စ်ုချ ုဖြ����်ု�န် ်လေး�ွ�ချျယ်န်ှိငု�်�သားည််

သားင�မိ်ိသားး�စု�ုိအု�်လေးသားး ဝန်လ်ေးဆိုးငမ်ိမုိျး�နှငှ��်တ်သ်ားကဲ၍် သားင၏် FAR �မူိဝုန်ထ်ားမ်ိ�နှငှ� ် 
သားလေး�းထားး�ချျင�်မိတ်ိကုဲဆ်ိုိငု�့်င ်အဖြချး�လေး�ွ�ချျယ်စ်ု�းမိျး�အလေးကြားကဲးင�် လေးဆို�ွလေးနှ�ွ�န် ်FAR  

ဝန်ထ်ားမ်ိ�မိျး�နှငှ� ်လေးတ်ွ�ဆို့စုုည်�်လေးဝ�မိတု်စ်ုချကုဲိ ုသားငလ်ေးတ်းင�်ဆိုိနုှိငု�်�သားည်။်

သားင်း�၏ အားမုိကိုစိုစဝန်�ထမိ��သားည့်� သားင်း်�မိိသားး�စုအုားး� စုနိ်�ကြောချ်မုိမိ�း�ကိုိ ုရင်း�ဆိငု်း�ကြောဖြ�ရိှိင်း��န်ုိငု်း �ကြောအားးင်း� ကိုညူ့်ကီြောပံ့�ပံ့ါမိည့်�။

Family Assessment Response (မိိသားး�စုု အားကိုဖဲြ�တ်�ချ�ကို� တ့်ု ်ဖြပံ့န်�မုိ) ကို ကိုွန်ု�ပုံ့�ကိုိ ုမိည့်�သားိုက်ိုညူ့်နီ်ုိငု်း �သားန်ည့်��။ 

သားငန်ှငှ� ်သားင�မိ်ိသားး�စုအုတ်ကွဲ ်�း�ိအု�်သားည်က်ဲိ ုသားငသ်ား�ိ�သားည်။် သားင၏် FAR အမိကုဲစိုစဝန်ထ်ားမ်ိ�သားည် ်လေးအးကဲ�်�တ်ို �ကဲိ ုသားငန်ှငှ�အ်တ် ူ�ကဲတ််ွလဲေးဆိုးင�ွ်ကဲသ်ားးွ���မိည်-် 

• အမ်ိိတ်ငွ ်သားင�က်ဲလေး�� �ိမိုိလုေး��ကဲင�်လေးအးင ်သားင်
လေးဆိုးင�ွ်ကဲလ်ေး��နှိငု�့်ကုဲိ ုလေး�း်ထားတု်�်န်။်

• သားင�မိ်ိသားး�စု၏ု အလေးဖြချချ�့ိအု�်ချျကဲမ်ိျး�ကဲိ ု
ဖြ�ည်�ဆ်ိုည်�်လေး���န်။်

• သားင�က်ဲလေး��မိျး�ကဲိ ုအသားကဲအ်�ွယ်န်ှငှ� ်အလေးဖြချအလေးန်
တ်ိငု�်တ်ငွ ်အု�်ထားနိ်�်နှိငုသ်ားည်� ်အ�ည်အ်ချျင�်မိျး� 
သားင�တ််ငွ ်တ်ိ�ုတ်ကဲ�်းလေးစု�န်။် 

• သားင��်�်�ွးအသားိငု�်အဝိငု�်နှငှ� ်�ိမိုိခုျိငုပ်ြီးမဲိလေးသားး ဆိုကဲ်

သားယွ်မ်ိကုဲိ ုလေး�း်လေးဆိုးင�်န်။်

• သားငန်ှငှ� ်သားင�မိ်ိသားး�စုအုတ်ကွဲ ်စိုတ်လ်ေးသားးကဲလေး�းကဲ်
စု�း အမ်ိိကဲစိုစ၊ အ��်ုကဲစိုစ သားို �မိဟုတု် ်အဖြချး�
ဖြ�ဿန်းမိျး�ကဲဲ�သားို � �ကဲရ်ှိှိစို�ု�ိမ်ိမိမုိျး�ကဲိ ုလေးဖြ�ရှိငှ�်
�န် ်��်�ွးအသားိငု�်အဝိငု�်�င�်ဖြမိစ်ုမိျး�နှငှ� ်န်ည်�်လေး��
�မ်ိ�ညွှှန်သ်ားမူိျး�ကဲိ ုရှိးှလေး�ွ�န်။် 

သားင်း်�ကိုကြောလ�မိ�း�ကိုိ ုကြောဘာ�ကိုင်း��လ့ဖုြခ့ျ�ကြောအားးင်း� ထး�ရိိှိန်ုိငု်း �ရန်�အားတ်ကွို� သားင်း�၏ယ့်�ုကိုည့်�မုိန်ုငိ်း်� အားရည့်�အားချ�င်း��မိ�း�ကိုိ ု 
တ်ည့်�ကြောဆးကို�ရန်� ကိုွန်ု�ပုံ့�တ်ို ် အားတ်တူ်ကို ွလပုံ့�ကြောဆးင်း�သားးွ�ပံ့ါမိည့်�။ 


