
Family Assessment 
Response (ການໂຕ້ຕ້້ອບ
ການປະເມີນີຄອບຄວົ) (FAR)
ເສ້້ັ້ນທາງຂອງ ເສ້້ັ້ນທາງຂອງ CPS ເພ່ື່� ອສັ້າ້ງຄວາມີເຂ້ມ້ີເພ່ື່� ອສັ້າ້ງຄວາມີເຂ້ມ້ີ
ແຂງ ແລະ ສັ້ະໜັບ້ສັ້ະໜັນູຄອບຄວົຕ້�າງໆແຂງ ແລະ ສັ້ະໜັບ້ສັ້ະໜັນູຄອບຄວົຕ້�າງໆ

ເປ້ນຫຍັງ້ຂອ້ຍັຈິ່່�ງໄດ້ຮ້ັບ້ເປ້ນຫຍັງ້ຂອ້ຍັຈິ່່�ງໄດ້ຮ້ັບ້ Family  
Assessment Response(ການໂຕ້ຕ້້ອບ (ການໂຕ້ຕ້້ອບ 
ການປະເມີນີຄອບຄວົ)?ການປະເມີນີຄອບຄວົ)?
• ພື່ະແນກເດ້້ກນອ້ຍັ, ຊາວໜັ່�ມີ ແລະ ຄອບຄວົ 

(Department of Children, Youth, and Families) (DCYF) 
ໄດ້ຮ້ັບ້ບດົ້ລາຍັງານທີ� ມີຄີວາມີເປ້ນຫ�ວງກ�ຽວກບ້ຄວາມີປອດ້
ໄພື່ຂອງລກູທ�ານ.

• ບດົ້ລາຍັງານຖືກ່ກບ້ຄ ຳານຍ່ັາມີທາງດ້າ້ນກດົ້ໝາຍັຂອງ
ການຂດູ້ຮັດີ້ ແລະ ການລະເລີຍັເດ້້ກໃນລດ້້ວຳຊງ່ຕ້ນ້ 
(RCW 26.44.020).

• ບດົ້ລາຍັງານບຳ� ໄດ້ເ້ວ້ົາວ�າລກູຂອງທ�ານຕ້ກົຢູູ່�ໃນອນ້ຕ້ະລາຍັ
ໃນຂະນະນີ.້ 

• DCYF ຕ້ອ້ງການເຮ້ັດ້ວຽກກບ້ທ�ານເພ່ື່� ອຊ�ວຍັໃຫລ້ກູຂອງ
ທ�ານປອດ້ໄພື່.

ຂອ້ຍັຕ້ດ່້ຕ້ຳ� ຫາໃຜໄດ້ ້ຖືາ້ຂອ້ຍັມີຄີວາມີເປ້ນຂອ້ຍັຕ້ດ່້ຕ້ຳ� ຫາໃຜໄດ້ ້ຖືາ້ຂອ້ຍັມີຄີວາມີເປ້ນ
ຫ�ວງກ�ຽວກບ້ເລ່� ອງຂອງຂອ້ຍັ?ຫ�ວງກ�ຽວກບ້ເລ່� ອງຂອງຂອ້ຍັ?
ຖືາ້ທ�ານມີຄີ ຳາຮັອ້ງທກ່ ຫ່ື ຄວາມີເປ້ນຫ�ວງກ�ຽວກບ້ເລ່� ອງຂອງ
ທ�ານກ ຳາລງ້ຖືກ່ຈິ່ດ້້ການແນວໃດ້, ໃຫໂ້ທຫາຫວົໜັາ້ສັ້າຍັງານ
ຜູຮ້ັບ້ຜ່ດ້ຊອບເລ່� ອງ FAR ຂອງທ�ານ.

ຖືາ້ຄວາມີເປ້ນຫ�ວງຂອງທ�ານຍັງ້ບຳ� ໄດ້ຮ້ັບ້ການແກໄ້ຂ ທ�ານ
ສັ້າມີາດ້ໂທຫາຜູບ້ຳລຫ່ານງານເຂດ້ໄດ້.້

ທ�ານອາດ້ຈິ່ະໂທຫາ Office of Constituent Relations 
(ຫອ້ງການປະຊາສັ້ ຳາພື່ນ້ເພີື່� ມີເຕ້ມີີ) ໄດ້ທີ້� ເບ ີ1-800-723-4831 
ເພ່ື່� ອຂຳຄວາມີຊ�ວຍັເຫ່ືອໄດ້ທ້ກ່ເວລາ.

-ຫ່ື-

ຫ່ື ທ�ານອາດ້ຈິ່ະໂທຫາ Office of the Family & Children’s 
Ombuds* (ຫອ້ງການເຈິ່ົາ້ໜັາ້ທີ� ຮັບ້ຜ່ດ້ຊອບກວດ້ກາຄອບຄວົ 
ແລະ ເດ້້ກ) ໄດ້ທີ້� ເບ ີ1-800-571-7321.

*ໜັ�ວຍັງານນີແ້ຍັກຈິ່າກ DCYF. ໜັ�ວຍັງານນີສ້ັ້ບ່ສັ້ວນຄວາມີເປ້ນຫ�ວງກ�ຽວກບ້ DCYF.

ຖືາ້ທ�ານຕ້ອ້ງການສັ້ ຳາເນົາຂອງເອກະສັ້ານນີໃ້ນຮັບູແບບ 
ຫ່ື ພື່າສັ້າອ່� ນ, ກະລນ່າຕ້ດ່້ຕ້ຳ� ພື່ວົພື່ນ້ກບ້ອງົການ DCYF 
(DCYF Constituent Relations) (1-800-723-4831 | 360-902-8060, 
ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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Family Assessment Response (ການໂຕ້ຕ້້ອບ(ການໂຕ້ຕ້້ອບ
ການປະເມີນີຄອບຄວົ) ການປະເມີນີຄອບຄວົ) (FAR) ແມີ �ນຫຍັງ້?ແມີ �ນຫຍັງ້?
FAR ແມີ �ນວທີ່ການແຕ້ກຕ້�າງອນ້ໜ່ັ� ງ ສັ້ ຳາລບ້ລບ້ການບຳລກ່ານ
ປກົປອ້ງຂອງລດ້້ວຳຊງ່ຕ້ນ້(Washington State Child Protective 
Services) ເພ່ື່� ອໂຕ້ຕ້້ອບບາງບດົ້ລາຍັງານກ�ຽວກບ້ການລ�ວງ
ລະເມີດີ້ ແລະ ການລະເລີຍັເດ້້ກ. ກ�ອນ FAR, CPS ໄດ້້
ໂຕ້ຕ້້ອບບດົ້ລາຍັງານຂອງການລ�ວງລະເມີດີ້ ແລະ ການ
ລະເລີຍັເດ້້ກດ້ວ້ຍັການສັ້ອບສັ້ວນແລວ້. 
FAR ເຮ້ັດ້ວຽກກບ້ຄອບຄວົເພ່ື່� ອ: ເຮ້ັດ້ວຽກກບ້ຄອບຄວົເພ່ື່� ອ:
• ໃຫກ້ານສັ້ະໜັບ້ສັ້ະໜັນູພື່ວກເຂົາເມີ ່�ອພື່ວກເຂົາຢູູ່�ໃນສັ້ະພື່າບ

ວກ່ດ່້ໂດ້ຍັທີ� ບຳ� ມີກີານຊອກເຫ້ນພື່ຳ� ແມີ �ທີ� ຮັບ້ຜ່ດ້ຊອບຕ້ຳ�ການລ�ວງ
ລະເມີດີ້ ຫ່ື ການລະເລີຍັເດ້້ກ.

• ຊ�ວຍັພື່ວກເຂົາເຊ່�ອມີຕ້ຳ� ກບ້ຊ່ມີຊນົຂອງພື່ວກເຂົາ.
ທງ້ຜູສ້ັ້ບ່ສັ້ວນ ແລະ ຜູຮ້ັບ້ຜ່ດ້ຊອບເລ່� ອງທງ້ຜູສ້ັ້ບ່ສັ້ວນ ແລະ ຜູຮ້ັບ້ຜ່ດ້ຊອບເລ່� ອງ FAR:
• ເຮ້ັດ້ວຽກກບ້ຄອບຄວົ ເພ່ື່� ອໃຫເ້ດ້້ກນອ້ຍັປອດ້ໄພື່.
• ລະບຄ່ວາມີຕ້ອ້ງການຂອງຄອບຄວົ.
• ສັ້າ້ງຄວາມີເຂ້ມ້ີແຂງ ແລະ ຊບ້ພື່ະຍັາກອນຂອງພື່ຳ� ແມີ � 

ແລະ ຊ່ມີຊນົ.
• ຊອກຫາການບຳລກ່ານທີ� ເຮ້ັດ້ໃຫສ້ັ້ະພື່າບການເຄ້� ງຕ້ງຶທີ� ເຮ້ັດ້

ໃຫເ້ນ້ນ້ໃສັ້�ຄວາມີຕ້ອ້ງການຂອງເດ້້ກຍັາກນ ້ນ້ຜ�ອນຄາຍັລງົ.
ການສັ້ບ່ສັ້ວນ:ການສັ້ບ່ສັ້ວນ:
• ຕ້ດ້້ສັ້ນ່ວ�າມີກີານຂດູ້ຮັດີ້ ຫ່ື ລະເລີຍັເດ້້ກເກດີ້ຂຶນ້ຫ່ືບຳ� .
• ລະບວ່�າໃຜເປ້ນຜູຮ້ັບ້ຜ່ດ້ຊອບຕ້ຳ�ການລ�ວງລະເມີດີ້ ຫ່ື ການ

ລະເລີຍັທີ� ຖືກ່ກ �າວຫາ. ການຊອກຫາວ�າການລ�ວງລະເມີດີ້ເດ້້ກ 
ຫ່ື ການລະເລີຍັເກດີ້ຂຶນ້ ຫ່ືບຳ� . ອນ້ນີຖ້ືກ່ເກບ້ໄວໃ້ນບນ້ທຶກ
ຂອງ DCYF ແລະ ອາດ້ຈິ່ະມີຜີນົກະທບົຕ້ຳ� ການຈິ່າ້ງງານໃນ
ອະນາຄດົ້ກບ້ເດ້້ກນອ້ຍັ ຫ່ື ຜູໃ້ຫຍັ�ທີ� ມີຄີວາມີອ�ອນແອ.

Family Assessment Response (ການໂຕ້ຕ້້ອບການປະເມີນີຄອບຄວົ) ເຮ້ັດ້ວຽກແນວໃດ້?(ການໂຕ້ຕ້້ອບການປະເມີນີຄອບຄວົ) ເຮ້ັດ້ວຽກແນວໃດ້?
ເມີ ່�ອ DCYF ໄດ້ຮ້ັບ້ບດົ້ລາຍັງານກ�ຽວກບ້ຄອບຄວົຂອງທ�ານ, ຜູຮ້ັບ້ຜ່ດ້ຊອບ ເລ່� ອງ FAR ຈິ່ະພື່ບົກບ້ທ�ານ ເພ່ື່� ອລມົີກ�ຽວກບ້ຄວາມີປອດ້ໄພື່ຂອງລກູທ�ານ. 
ຜູຮ້ັບ້ຜ່ດ້ຊອບເລ່� ອງຈິ່ະເຮ້ັດ້ວຽກກບ້ທ�ານ ເພ່ື່� ອຕ້ດ້້ສັ້ນ່ວ�າທ�ານຈິ່ ຳາເປ້ນຕ້ອ້ງໄດ້ຮ້ັບ້ການ

 ບຳລກ່ານ ຫ່ື ການສັ້ະໜັບ້ສັ້ະໜັນູ ເພ່ື່� ອຫ່ືດ້ຄວາມີສັ້�ຽງຂອງການຂດູ້ຮັດີ້ ແລະ ການ ລະເລີຍັເດ້້ກໃນອະນາຄດົ້ຫ່ືບຳ� . ຜູຮ້ັບ້ຜ່ດ້ຊອບເລ່� ອງຂອງທ�ານຈິ່ະຊ�ວຍັຄອບຄວົຂອງທ�ານ ຜ�ານຜ�າສັ້່� ງທາ້ທາຍັຕ້�າງໆໄປ. 

ເລ່� ອງ FAR ສັ້�ວນໃຫຍັ�ຈິ່ະປ່ດ້ພື່າຍັໃນ 45 ວນ້. ເຖືງ່ແນວໃດ້ກຳ�ຕ້າມີ, ທ�ານ ແລະ ຜູຮ້ັບ້ 
ຜ່ດ້ຊອບເລ່� ອງ FAR ອາດ້ຈິ່ະເລ່ອກທີ� ຈິ່ະໃຫເ້ລ່� ອງຂອງທ�ານເປີດ້ເປ້ນເວລາ 120 ວນ້,  
ຖືາ້ມີນ້ຈິ່ະມີປີະໂຫຍັດ້ ເພ່ື່� ອສັ້ບ່ຕ້ຳ� ໃຫກ້ານບຳລກ່ານທີ� ສັ້ະໜັບ້ສັ້ະໜັນູວຽກທີ� ດ້ ຳາເນນີໄປ ໄດ້ດ້້ທີີ� ທ�ານໄດ້ເ້ລີ� ມີຕ້ ົນ້ເຮ້ັດ້ນ ້ນ້. 

ທ�ານມີຕີ້ວົເລອ່ກ: 
• ທ�ານສັ້າມີາດ້ເລ່ອກທີ� ຈິ່ະເຂ້ົາຮັ�ວມີໃນ FAR  

-ຫ່ື-
• ທ�ານອາດ້ຈິ່ະເລ່ອກໃຫເ້ຮ້ັດ້ການສັ້ບ່ສັ້ວນ CPS ແບບດ້ ້ງ້ເດ້ມີີ

ຖືາ້ທ�ານບຳ� ເຫ້ນດ້ນີ ຳາຜູຮ້ັບ້ຜ່ດ້ຊອບ FAR ຂອງທ�ານກ�ຽວກບ້ການ 
ບຳລກ່ານທີ� ຄອບຄວົຂອງທ�ານຕ້ອ້ງການ, ທ�ານອາດ້ຈິ່ະຂຳປະຊ່ມີກບ້ ເຈິ່ົາ້ໜັາ້ທີ�  FAR ເພ່ື່� ອປຶກສັ້າກ�ຽວກບ້ທາງເລ່ອກອ່�ນ.

ຜູຮ້ັບ້ຜ່ດ້ຊອບເລ່� ອງຂອງທ�ານຈິ່ະຊ�ວຍັຄອບຄວົຂອງທ�ານຜ�ານຜ�າສັ້່� ງທາ້ທາຍັຕ້�າງໆໄປ.ຜູຮ້ັບ້ຜ່ດ້ຊອບເລ່� ອງຂອງທ�ານຈິ່ະຊ�ວຍັຄອບຄວົຂອງທ�ານຜ�ານຜ�າສັ້່� ງທາ້ທາຍັຕ້�າງໆໄປ.

Family Assessment Response (ການໂຕ້ຕ້້ອບການປະເມີນີຄອບຄວົ) ສັ້າມີາດ້ຊ�ວຍັຂອ້ຍັແນວໃດ້?  (ການໂຕ້ຕ້້ອບການປະເມີນີຄອບຄວົ) ສັ້າມີາດ້ຊ�ວຍັຂອ້ຍັແນວໃດ້? 
ທ�ານຮັູສ້ັ້່� ງທີ� ທ�ານ ແລະ ຄອບຄວົຂອງທ�ານຕ້ອ້ງການ. ຜູຮ້ັບ້ຜ່ດ້ຊອບເລ່�ອງ FAR ຂອງທ�ານຈິ່ະເຮ້ັດ້ວຽກກບ້ທ�ານເພ່ື່� ອ:

• ລະບວ່�າທ�ານສັ້າມີາດ້ເພີື່� ມີຄວາມີປອດ້
ໄພື່ຂອງລກູທ�ານຢູູ່�ບາ້ນໄດ້ແ້ນວໃດ້.

• ໃຫໄ້ດ້ຕ້້າມີຄວາມີຕ້ອ້ງການພ້່ື່ນຖືານ
ຂອງຄອບຄວົ.

• ເພີື່� ມີທກ້ສັ້ະຕ້�າງໆ ເພ່ື່� ອຊ�ວຍັທ�ານ
ເປ້ນພື່ຳ� ແມີ �ຂອງລກູທ�ານໃນທກ່ອາຍັ ່
ແລະ ຂ ້ນ້ຕ້ອນ. 

• ສັ້າ້ງການເຊ່�ອມີຕ້ຳ� ທີ� ແຂງແຮັງກບ້
ຊ່ມີຊນົຂອງທ�ານ.

• ຊອກເບ່� ງຊບ້ພື່ະຍັາກອນຊ່ມີຊນົ ແລະ 
ໃຫກ້ານສັ້ະໜັບ້ສັ້ະໜັນູເພ່ື່� ອແກໄ້ຂຂຳ້
ຂອ້ງໃຈິ່ທີ� ກ ຳາລງ້ມີເີຊ້� ນ: ບນ້ຫາທີ� ຢູູ່�
ອາໄສັ້, ວຽກ ຫ່ື ອ່�ນໆທີ� ສັ້າ້ງຄວາມີຄຽດ້
ໃຫກ້ບ້ທ�ານ ແລະ ຄອບຄວົຂອງທ�ານ. 

ພື່ວກເຮົັາເຮ້ັດ້ວຽກຮັ�ວມີກນ້ເພ່ື່� ອສັ້າ້ງຄວາມີໝ້ນ້ໃຈິ່ ແລະ ທກ້ສັ້ະຂອງທ�ານເພ່ື່� ອເຮ້ັດ້ໃຫລ້ກູຂອງທ�ານປອດ້ໄພື່. ພື່ວກເຮົັາເຮ້ັດ້ວຽກຮັ�ວມີກນ້ເພ່ື່� ອສັ້າ້ງຄວາມີໝ້ນ້ໃຈິ່ ແລະ ທກ້ສັ້ະຂອງທ�ານເພ່ື່� ອເຮ້ັດ້ໃຫລ້ກູຂອງທ�ານປອດ້ໄພື່. 


