
Family Assessment 
Response (Phản hồi 
Đánh giá Gia đình) (FAR)
Một cách của CPS để củng cố và hỗ 
trợ các gia đình

Tại sao tôi nhận được Family 
Assessment Response (Phản hồi Đánh 
giá Gia đình)?
• Sở Trẻ em, Department of Children, Youth, and Families 

(Thanh thiếu niên và Gia đình) (DCYF) đã nhận được 
báo cáo với quan ngại về sự an toàn của con quý vị.

• Báo cáo này đáp ứng định nghĩa pháp lý về lạm 
dụng và bỏ bê trẻ em của tiểu bang Washington 
(RCW 26.44.020).

• Báo cáo không cho biết rằng con quý vị đang gặp 
nguy hiểm tức thời. 

• DCYF muốn làm việc với quý vị để giúp giữ an toàn 
cho con quý vị.

Tôi cần liên lạc với ai nếu tôi có quan 
ngại về trường hợp của tôi?
Nếu quý vị có khiếu nại hay quan ngại về cách xử lý 
trường hợp của quý vị thì xin gọi cho người giám sát của 
người phụ trách hồ sơ FAR.

Nếu quan ngại của quý vị vẫn không được giải quyết thì 
quý vị có thể gọi cho Quản trị Khu vực.

Quý vị có thể gọi Office of Constituent Relations 
(Văn phòng Quan hệ Cơ bản) theo số 1-800-723-4831 để 
được giúp đỡ bất cứ lúc nào.

-hoặc-

Quý vị có thể gọi Office of the Family & Children’s 
Ombuds* (Văn phòng Đại diện Pháp lý Gia đình và 
Trẻ em*) theo số 1-800-571-7321.
*Cơ quan này là tách biệt với DCYF. Họ điều tra các quan ngại về DCYF.

Nếu quý vị muốn nhận các bản sao của tài liệu này ở 
định dạng hoặc ngôn ngữ thay thế, vui lòng liên hệ 
với Bộ phận Quan hệ Thành phần DCYF(1-800-723-4831 | 
360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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Family Assessment Response (Phản hồi 
Đánh giá Gia đình) (FAR) là gì?
FAR là một cách khác để Washington State Child 
Protective Services (Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em của Tiểu bang 
Washington) đáp ứng với một số báo cáo về trường hợp 
lạm dụng và bỏ bê trẻ em. Trước khi thực hiện FAR, CPS 
đáp ứng với báo cáo về trường hợp lạm dụng và bỏ bê 
trẻ em bằng một cuộc điều tra. 

FAR PHỐI HỢP VỚI CÁC GIA ĐÌNH ĐỂ:
• Hỗ trợ họ khi gặp khủng hoảng mà không tìm ra cha mẹ 

chịu trách nhiệm cho việc lạm dụng hay bỏ bê trẻ em.
• Giúp họ kết nối với cộng đồng.

CẢ CÁC NHÀ ĐIỀU TRA VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH HỒ SƠ FAR:
• Phối hợp với các gia đình để giữ an toàn cho trẻ em.
• Xác định nhu cầu của các gia đình.
• Đạt được nhiều hơn dựa trên sức mạnh và nguồn lực 

của cha mẹ và cộng đồng.
• Tìm dịch vụ để giảm nhẹ các tình huống áp lực mà gây 

khó khăn cho việc tập trung vào nhu cầu của trẻ em.

ĐIỀU TRA:
• Quyết định xem việc lạm dụng bay bỏ bê trẻ em có 

xảy ra hay không.
• Xác định bị cáo chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng 

hoặc bỏ bê. Tìm hiểu xem có xảy ra lạm dụng hoặc bỏ 
bê trẻ em hay không. Những thông tin này được lưu 
trong hồ sơ của DCYF và có thể ảnh hưởng đến công 
việc trong tương lai có liên quan đến trẻ em hay người 
lớn dễ tổn thương.

Family Assessment Response (Phản hồi Đánh giá Gia đình) có ý nghĩa gì?

Khi DCYF nhận được báo cáo về gia đình của quý vị, một người phụ trách hồ sơ của FAR 
sẽ gặp quý vị để trao đổi về sự an toàn của con quý vị. 

Người phụ trách hồ sơ sẽ làm việc với quý vị để quyết định xem quý vị có cần  
dịch vụ hay hỗ trợ để giảm bớt rủi ro về việc lạm dụng hay bỏ bê trẻ em trong  
tương lai. Người phụ trách hồ sơ sẽ giúp gia đình quý vị vượt qua những khó khăn. 

Hầu hết các trường hợp FAR sẽ đóng trong vòng 45 ngày. Tuy nhiên, quý vị  
và người phụ trách hồ sơ FAR có thể chọn giữ cho sự vụ của quý vị mở trong  
120 ngày nếu việc tiếp tục các dịch vụ giúp hỗ trợ những việc làm tốt quý  
vị đã đang thực hiện là hữu ích. 

QUÝ VỊ CÓ CÁC LỰA CHỌN: 

• Quý vị có thể chọn tham gia vào FAR  
-hoặc-

• Quý vị có thể chọn có một cuộc điều tra truyền thống của CPS

Nếu quý vị không đồng ý với người phụ trách hồ sơ FAR về các  
dịch vụ gia đình quý vị cần thì quý vị có thể yêu cầu một cuộc  
họp với nhân viên FAR để trao đổi về các lựa chọn khác.

Người phụ trách hồ sơ sẽ giúp gia đình quý vị vượt qua những khó khăn.

Family Assessment Response (Phản hồi Đánh giá Gia đình) có thể giúp gì cho tôi? 

Quý vị biết được mình và gia đình cần gì. Người phụ trách hồ sơ FAR sẽ phối hợp với quý vị để:

• Xác định cách để quý vị có thể 
cải thiện sự an toàn của con 
mình tại nhà.

• Đáp ứng các nhu cầu cơ bản của 
gia đình quý vị.

• Tăng cường các kỹ năng để giúp 
quý vị thực hiện trách nhiệm làm 
cha mẹ đối với con mình ở mọi 
lứa tuổi và mọi giai đoạn. 

• Xây dựng sự kết nối mạnh mẽ 
hơn với cộng đồng của quý vị.

• Tìm các nguồn lực và cố vấn trong 
cộng đồng để giải quyết các quan 
ngại đang có như chỗ ở, công việc 
hoặc các vấn đề khác đang gây 
căng thẳng cho quý vị và gia đình. 

Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng sự tự tin và các kỹ năng của quý vị để giúp giữ an toàn cho con quý vị. 


