
 

Vermont Department for Children and Families (DCF, 

ကလ ေးမ  ေးနငှ ့် မိသ ေးစုမ  ေးအတွက့် ဗ ေးလမ င ့်ဌ န) သည့် 

ကလ ေးမ  ေးကို က ကွယ့်ရန့်နငှ ့် မိသ ေးစုမ  ေးကို 

အ ေးဖြည ့်ကူညလီ ေးရန့်အတွက့် တ ဝန့်ရှိလသ  

ဖ ည့်နယ့်လအဂ င့်စီဖြစ့်သည့်။ 

ကလ ေးမ  ေးနငှ ့်  ူငယ့်မ  ေးမှ လအ က့်လြ ့်ဖ တို   လသခ  ရရှိလစရန့် ကျွန့် ု့်တို  ၏ 

Family Services Division (FSD, မိသ ေးစုဝန့်လ  င့်မှုဌ နခွွဲ) သည့် 

မိသ ေးစုမ  ေးအဖ င့် အဖခ ေးသမူ  ေးနငှ ့်အတူ တွွဲြက့်၍ ု ့်လ  င့် ါသည့်- 

 ညှဉေး န့်ေးနှ ိ့်စက့်မှုမှ ကင့်ေးလဝေးလစရန့် 

 ၎င့်ေးတို  ၏အလဖခခံ ုိအ ့်ခ က့်မ  ေး ဖြည ့် ည့်ေးလ ေးရန့်  

(ဥ မ ၊ အစ ေးအလသ က့်၊ အဝတ့်အစ ေး၊ အမိုေးအက နငှ ့် 

က န့်ေးမ လရေးလစ င ့်လရှ က့်မှု) 

 ၎င့်ေးတို  ၏ လက င့်ေးက ိ ေးသခုနငှ ့်  ည လရေး အ မခံခ က့်လ ေးရန့် 

၎င့်ေးတို   ုိအ ့်သည ့် မိဘမ  ေး၏ လစ င ့်လရှ က့်မှု၊  ံ  ိုေးမှုမ  ေးနငှ ့် ကကီေးကက ့်မှု 

ရရှိရန့် 

FSD သည့် ကျွန့် ု့်၏မိသ ေးစုကို အဘယ့်လကက င ့် 

 က့်သယွ့်ခွဲ သနည့်ေး။ 

သင ့်ကလ ေး၏ လဘေးကင့်ေးလရေး၊ လက င့်ေးက ိ ေးသခုနငှ ့်  က့်စ ့်ပ ီေး 

စိုေးရိမ့်လသ သတူစ့်ဦေးက ကျွန့် ု့်တို  အ ေး ြုန့်ေးလခေါ် ိခုွဲ လသ လကက င ့် ဖြစ့်နိငု့် ါသည့်။ 

ထိလုခေါ် ိမုှုသည့် မိသ ေးစုဝင့်၊ သငူယ့်ခ င့်ေး၊ အမိ့်နေီးန ေးခ င့်ေး သို  မဟုတ့် 

သင ့်ကလ ေးကိ ုသလိသ  အဖခ ေးသတူစ့်ဦေးထမံှ ဖြစ့်နိငု့် ါသည့်။ 

ကလ ေးနငှ ့် တ့်သက့်၍ မည့်သမူ ိုက ၎င့်ေးတို  ၏စိုေးရိမ့်မှုမ  ေးကိုအသလိ ေးရန့် 

ြုန့်ေးလခေါ် ိနုိငု့် ါသည့်။  ရ ဝန့်မ  ေး၊  ရ မ  ေးနငှ ့် 

ကလ ေးဖ  စုလစ င ့်လရှ က့်လ ေးသူမ  ေးကွဲ သို  လသ   ူ ုဂိ္  ့်အခ ိ ျို့သည့် 

သသံယရှိလသ  ကလ ေးသငူယ့် ညှဉေး န့်ေးနှ ိ့်စက့်မှု သို  မဟုတ့် 

  စ့်  ျူရှုမှုအလကက င့်ေးကို တရ ေးဝင့်တိုင့်ကက ေးရန့်  ိုအ ့် ါသည့်။ 

ဤခ ေါ်ဆ ိုမှုမ  ျားက ို သတင ျားပ ို ို့ အသ ခပျားမှုမ  ျား အဖြစ  ကျွန ိုပ တ ို ို့ ရည ညွှန ျားပါသည ။ 

ကျွန့် ု့်၏မိသ ေးစုအလကက င့်ေး သင့် က့်ခံရရိှခွဲ သည ့် 

သတင့်ေး ုိ   အသလိ ေးမှုက ဘ ဖြစ့်သ ွေးသနည့်ေး။ 

ကကီေးကက ့်လရေးမ ေးတစ့်ဦေး-က 

1. သတင့်ေး ို   အသလိ ေးမှုကို စိစစ့် သံေုးသ ့် ါသည့်။ 

2. သင ့်ကလ ေး၏အသက့်အရွယ့်နငှ ့် တင့်ဖ   သည ့် 

စိုေးရိမ့် ူ န့်မှုမ  ေး၏သလဘ သဘ ဝကွဲ သို  လသ  ကိစစရ ့်မ  ေးကို 

ထည ့်သွင့်ေးစဉေးစ ေး ါသည့်။ 

3. ဗ ေးလမ င ့် ဥ လေနငှ ့် FSD မူဝါေအလ ေါ် အလဖခခံ၍ တံု  ဖ န့်မှု (ကက ေးဝင့် 

လ  င့်ရွက့်မှု) ကို လတ င့်ေး ိခုွဲ လကက င့်ေး  ံေုးဖြတ့်ခွဲ သည့်။ 

4. သင ့်လ   ့်လသ  ကက ေးဝင့် လ  င့်ရွက့်မှုကို လရွေးခ ယ့် ါ- အကွဲဖြတ့်ဖခင့်ေး 

သို  မဟုတ့် စံုစမ့်ေးစစ့်လ ေးဖခင့်ေး။ 

အခ ိ ျို့လသ ကိစစမ  ေးတွင့် ကျွန့် ု့်တို  က ဥ လေအရ စံုစမ့်ေးစစ့်လ ေးရန့် 

 ိုအ ့် ါသည့်။ ၎င့်ေးတွင့် ကလ ေးတစ့်ဦေးကို အရွယ့်လရ က့်ပ ီေးသကူ 

 ိင့် ိုင့်ေး ိုင့်ရ  ထိ ါေးလစ ့်က ေးခွဲ သည့်ဟု စွ ့်စွွဲခံရသည ့်အခ ိန့်တို    ါဝင့်သည့်။ 

5. သင ့်ကိစစအတွက့် အမှုကိုင့်ဝန့်ထမ့်ေးတစ့်ဦေးကို တ ဝန့်လ ေးထ ေးသည့်။ 

လရွေးခ ယ့်ထ ေးလသ  ကက ေးဝင့်လ  င့်ရွက့်မှုသည့်  ံုမှန့်အ ေးဖြင ့် 72 န ရီအတွင့်ေး 

စတင့် ါသည့်။ ယင့်ေးသည့် ကျွန့် ု့်တို  က သင ့်မိသ ေးစုနငှ ့်  တ့်သက့်လကက င့်ေး 

သင့်သရိှိ  လသ အခါတွင့် ဖြစ့် ွ ေးနိငု့် ါသည့်။ 

အမှုကိုင့်ဝန့်ထမ့်ေးသည့် သတင့်ေး ို  အသလိ ေးသမူှ  

မည့်သမူည့်ဝါဖြစ့််လကက င့်ေး သင ့်အ ေး မလြ ့်ဖ နိငု့် ါ။ 

သတင့်ေး ို  အသလိ ေးမှုသည့်  ူသ ေးဝန့်လ  င့်မှုဘတု့်အြွွဲျို့၏ 

တရ ေးရုံေးလတ ့်သို   စွွဲခ က့်တင့်ဦေးတုိက့်လ   က့်ထ ေးမှုအဖြစ့်သို   

ဦေးတည့်လစ  င့် ၎င့်ေးတုိ  မှ  မည့်သမူည့်ဝါဖြစ့််လကက င့်ေး 

လြ ့်ဖ သ ွေးနိငု့် ါသည့်။ 

ကက ေးဝင့်လ  င့်ရွက့်မှုသည့် မည့်သို  စတင့်သနည့်ေး။ 

စံုစမ့်ေးစစ့်လ ေးမှုတစ့်ခုတွင့်- 

1. အမှုကိုင့်ဝန့်ထမ့်ေးတစ့်ဦေးသည့် အသလိ ေး တင့်ဖ မှုတွင့် ါလသ  ကလ ေးကို 

အင့်တ ဗ ျူေးမည့် သို  မဟုတ့် လစ င ့်ကကည ့်မည့်ဖြစ့်သည့်။ 

အလကက င့်ေးခိုင့် ံု  င့် သင ့်အသအိမှတ့်ဖ  မှု သို  မဟုတ့် ခွင ့်ဖ  ခ က့်မ ါဘွဲ 

ယင့်ေးသို   ု ့်လ  င့်ရန့် ကျွန့် ု့်တို  အ ေး ဥ လေက ခွင ့်ဖ  ထ ေးသည့်။ 

2. အင့်တ ဗ ျူေးအတွင့်ေး  ရ  သို  မဟုတ့် လက  င့်ေးသနူ ဖ  ကွဲ သို  လသ  ကက ေးလန 

အြွွဲျို့ဝင့်တစ့်ဦေး ရှိ ါမည့်။ 

3. လန က့်မှ သင ့်အ ေး အင့်တ ဗ ျူေးနငှ ့် အသလိ ေးတင့်ဖ မှုအလကက င့်ေးကို 

တတ့်နိငု့်သမ အဖမန့် ံေုး လဖ  ဖ သွ ေး ါမည့်။ 

အကွဲဖြတ့်ခ က့်တစ့်ခုတွင့်- 

1. အသလိ ေးတင့်ဖ ထ ေးလသ  ကိစစရ ့်မ  ေးကို လ ေွးလနေွးရန့် 

အမှုကိုင့်ဝန့်ထမ့်ေးတစ့်ဦေးက သင ့်အ ေး  က့်သယွ့် ါမည့်။ 

2. ၎င့်ေးတို  က အသလိ ေးတင့်ဖ မှုတွင့် ါလသ  ကလ ေးအ ေး စက ေးလဖ   ိရုန့် 

သို  မဟုတ့် လစ င ့်ကကည ့်လ    ရန့် သင ့်ထမံှ ခွင ့်ဖ  ခ က့်လတ င့်ေးနိငု့်သည့်။ 

3. အကယ့်၍ သင့်ခွင ့်ဖ  ခ က့်မလ ေး ါက လဘေးကင့်ေး ံုဖခံ လရေး ိငု့်ရ  

စိုေးရိမ့်မှုမ  ေးရှိ  င့် စံုစမ့်ေးစစ့်လ ေးမှုဖ   ု ့်ရန့် ကျွန့် ု့်တို    ံေုးဖြတ့်နိငု့် ွဲ 

ဖြစ့် ါသည့်။ 

ကျွန ိုပ တ ို ို့က အဆက အသယွ မဖပတ ရန  လ ိုအပ ပါသည ။ 

ကျွန့် ု့်တုိ  အ ေး အသလိ ေးရန့် လသခ   ါလစ- 

• သင ့်ထံ  က့်သွယ့်ရန့် အလက င့်ေး ံေုးနည့်ေး မ့်ေး  

(ဥ မ ၊ အေီးလမေး ့် ိ ့်စ )။ 

• သင ့်လနထိငု့်မှုအလဖခအလန သို  မဟုတ့် စ  ို   ိ ့်စ လဖ  င့်ေး ါက။ 

ကက ေးဝင့်လ  င့်ရွက့်မှုတစ့်ခုတွင့် 

ဘ  က့်ဖြစ့်မည့်နည့်ေး။ 

စံုစမ့်ေးစစ့်လ ေးမှုနငှ ့် အကွဲဖြတ့်မှုနစှ့်ခုစ ံုေးအတွက့် လအ က့် ါအ င ့်တို   

ဖြစ့် ွ ေးနိငု့် ါသည့်။ 

အ င ့် 1- ကလ ေးလဘေးကင့်ေးလရေးကို အကွဲဖြတ့်မည့် 

အမှုကိုင့်ဝန့်ထမ့်ေးသည့် SDM® Safety Assessment Tool ကိ ုအသံေုးဖ   ါမည့်- 

a. သင ့်ကလ ေး၏ ခ က့်ခ င့်ေး က့်ငင့်ေး လဘေးကင့်ေးမှုကို အကွဲဖြတ့်မည့်။ 

b. သင ့်ကလ ေးက လဘေးကင့်ေးသည့်၊ အစီအစဉတစ့်ခုဖြင ့် လဘေးကင့်ေးသည့် 

သို  မဟုတ့် လဘေးမကင့်ေး ါကိ ု ံေုးဖြတ့်မည့်။ 

အ င ့် 2- မိသ ေးစ ုလဘေးအနတရ ယ့်ကို အကွဲဖြတ့်မည့် 

အမှုကိုင့်ဝန့်ထမ့်ေးသည့် SDM® Risk Assessment Tool ကို အသံေုးဖ   ါမည့်- 

a. ကက ေးဝင့်လ  င့်ရွက့်မှုမရှိဘွဲ အန ဂတ့်တွင့် ထခိိုက့်မှု လဘေးအနတရ ယ့်ကို 

အကွဲဖြတ့် ါမည့်။ 

b. လဘေးအနတရ ယ့်အ င ့်- အနမိ ့်၊ အ ယ့်အ တ့်၊ ဖမင ့်မ ေးလသ  သို  မဟုတ့် 

အ ွန့်ဖမင ့်မ ေးမှုကိ ု ံေုးဖြတ့်သတ့်မှတ့်မည့်။ 

အ င ့် 3- ရ ေ့်မ  ေးကို ံေုးဖြတ့်မည့် 

လဘေးအနတရ ယ့် ဖမင ့်မ ေး ါက သို  မဟုတ့် အ ွန့်ဖမင ့်မ ေး ါက၊ သင ့်မိသ ေးစုကိ ု

 ိုမိုကကံ ခိုင့်  လအ င့် ကူညလီ ေးမည ့်  က့်ရှိဝန့်လ  င့်မှုမ  ေးအတွက့် အမှု 

ကိစစရ ့်တစ့်ခု ြွင ့်နိငု့် ါသည့်။ 

ကျွန့် ု့်တို  က စံုစမ့်ေးစစ့်လ ေးမှုဖ   ု ့်ခွဲ   င့်၊ အသလိ ေး တင့်ဖ ထ ေးလသ  

နှ ိ့်စက့်ညှဉေး ွဲမှု သို  မဟုတ့်   စ့်  ျူရှုမှု ဖြစ့် ွ ေးဖခင့်ေး ရှိ၊ မရှိ  ံေုးဖြတ့် ါမည့်။ 

ရှိ  င့်- 

• အသလိ ေးတင့်ဖ ခ က့်မှ  မှန့်ကန့်လကက င့်ေး အလထ က့်အထ ေးခိုင့် ံု ါသည့်။ 

• အလထ က့်အထ ေး ခိုင့် ံုလသ  ုဂ္ိ  ့်၏အမည့်ကို 

ကလ ေးသူငယ့်က ကွယ့်မှုမှတ့် ံုတင့်ဖခင့်ေးတွင့် ထည ့်သငွ့်ေးနိငု့်သည့်။ 



 

လန က့်ထ ့် ဘ  က့်ဖြစ့်မ ွဲ။ 

 က့်ရှိဝန့်လ  င့်မှုမ  ေးအတွက့် အမှုြွင ့် ှစ့် ါက သင ့်အိမ့် လဘေးကင့်ေးလစရန့်၊ 

သင ့်ကလ ေးကိ ုလဘေးကင့်ေး ံုဖခံ စွ  အမိ့်တွင့်ထ ေးရန့်နငှ ့် သင ့်မိသ ေးစုကို 

အ ေးလက င့်ေးလစမည ့် အစီအစဉတစ့်ခု လရေး ွွဲရန့် သင ့်အ ေး 

ကျွန့် ု့်တို  ကူညလီ ေး ါမည့်။ 

၎င့်ေးတွင့် လအ က့်လြ ့်ဖ တို    ါဝင့်သည့်- 

1. သင ့်ကလ ေး၏ အလဖခအလနကို အကွဲဖြတ့်ဖခင့်ေး  

(ဥ မ ၊ ရု ့် ိုင့်ေး ိုင့်ရ နငှ ့် စိတ့် ိုင့်ေး ိငု့်ရ  က န့်ေးမ လရေး)။ 

2. သင ့်မိသ ေးစု၏ အ ေးသ ခ က့်မ  ေးနငှ ့် စိန့်လခေါ်မှုမ  ေးကို ခွွဲဖခ ေးလြ ့်ထတု့်ဖခင့်ေး။ 

ယင့်ေးတွင့် သင့်လဖြရှင့်ေးရန့်  ိုအ ့်သည ့် ဖ ဿန မ  ေးနငှ ့် ၎င့်ေးတို  ကို 

ဖြစ့်လစလသ အရ မ  ေး  ါဝင့်သည့်။ 

3. ကူညနီိငု့်လသ  မိသ ေးစုနငှ ့် မိတ့်လ သွူငယ့်ခ င့်ေးမ  ေး ကွန့်ရက့်ကို 

တည့်လ  က့်ဖခင့်ေး။ 

4. သင ့်မိသ ေးစုကိ ုကူညမီည ့် ဝန့်လ  င့်မှုမ  ေးနငှ ့်  ံ  ိုေးမှုမ  ေးကို ခွွဲဖခ ေး 

လြ ့်ထတု့်ဖခင့်ေး။ ယင့်ေးတွင့် ဥ မ အ ေးဖြင ့်၊ အကကံလ ေးလ ေွးလနေွးဖခင့်ေး၊ 

မိဘအု ့်ထနိ့်ေးဖခင့်ေးသင့်တန့်ေးမ  ေး၊ အ ု ့်သင့်တန့်ေးမ  ေး၊ 

မူေးယစ့်လ ေးဝါေးသံေုးစွွဲဖခင့်ေး ကုသမှုမ  ေးနငှ ့် ဖ န့် ည့်ထလူထ င့်လရေးတို   

 ါဝင့်နိငု့်သည့်။ 

ကျွန့် ု့်၏ ကလ ေးကို လခေါ်ထတု့်သ ွေးမှ   ေး။ 

အလဖြမှ  အပမွဲတမ့်ေးနေီး ါေး NO (မလခေါ်သွ ေး ါ) ဖြစ့် ါသည့်။ 

သို  လသ ့် သင ့်ကလ ေးသည့် လဘေးကင့်ေး  ံုဖခံ မှုမရှိဟု ကျွန့် ု့်တို  ယံုကကည့် ါက၊ 

အလဖခအလနကို ဖ န့် ည့်သံေုးသ ့်ြို   တရ ေးရံု ေးလတ ့်ထံ လ   က့်ထ ေးနိငု့် ါသည့်။ 

ထိအုခါ တရ ေးသကူကီေးက  ံေုးဖြတ့်ခ က့် ခ မှတ့် ါမည့်။ 

ဘယ့်လနရ မှ  လန က့်ထ ့်လ    နိငု့် ါသ ွဲ။ 

dcf.vermont.gov/fsd သို   ဝင့်လရ က့်ကကည ့်ရှု ါ- 

 ကလ ေးမ  ေး၊  ူငယ့်မ  ေးနငှ ့် မိသ ေးစုမ  ေးနငှ ့်အတ ူ

ကျွန့် ု့်တို  ၏အ ု ့်တ ဝန့်အ ေးစည့်ေးကက ့်သည ့် ဥ လေမ  ေး၊ မူဝါေမ  ေးနငှ ့် 

စည့်ေးမ ဉေးမ  ေးအလကက င့်ေး လ     ါ။ 

 DCF ၏ မိသ ေးစုဝန့်လ  င့်မှုဌ န ိငု့်ရ  မိဘ၏ မ့်ေးညွှန့်ခ က့် မိတတ ျူကို 

ရယူ ါ။ 

 အဖခ ေး ံုနှ ိ့်ထတု့်လဝမှုမ  ေး၏ မိတတ ျူမ  ေးကို ရယူ ါ။ 

အ ုိလ  င့်ေး အကူအညကီိ ုဘယ့်လနရ တွင့် 

ရယူရမ ွဲ။ 

အမှုကိုင့်ဝန့်ထမ့်ေးသည့် သင ့်မိသ ေးစုကို ကူညလီ ေးနိငု့်သည ့်  ရိုဂရမ့်မ  ေးနငှ ့် သင ့်အ ေး 

ခ ိတ့် က့်လ ေးနိငု့်သည့်။ 

သင့်ကိုယ့်တိုင့် ည့်ေး အကူအညရီှ နိငု့်သည့်။ 

အကူအညစီရှ ရန့် လနရ လက င့်ေးတစ့်ခုမှ  DCF ၏ ဝဘ့် ိုက့်ဖြစ့်သည့်။ 

သင ့်အ ေးကူညနီိငု့်သည ့်  ရိုဂရမ့်မ  ေးကိုရှ လြွရန့် dcf.vermont.gov သို  သ ွေး ါ- 

 သင ့်မိသ ေးစု၏ အလဖခခံ ိုအ ့်ခ က့်မ  ေး (ဥ မ ၊ ကလ ေးလစ င ့်လရှ က့်မှု၊ 

စွမ့်ေးအင့်၊ အစ ေးအစ ၊ လ  င့်စ  နီငှ ့် လရ) ကိ ုဖြည ့် ည့်ေး ါ။ 

 သင ့်ကလ ေးငယ့်မ  ေး၏ က န့်ေးမ လသ  ြွံျို့ ပြိ ေးတိုေးတက့်မှုနငှ ့် 

က န့်ေးမ ခ မ့်ေးသ မှုကို လသခ  လ  င့်ရွက့် ါ။ 

 သင ့်မိသ ေးစုကိ ုလငလွရေးလကကေးလရေးအရ လစ င ့်လရှ က့်ကူညလီ ေးမည ့် 

 န့်ေးတိုင့်မ  ေးလရ က့်လအ င့် ကကိ ေး မ့်ေး ါ။ 

ဗ ေးလမ င ့်ရှိ မည့်သည ့်လနရ တွင့်မ ို 2-1-1 ကိ ုလခေါ် ိဖုခင့်ေးဖြင ့် 

အဖခ ေးရရှိနိငု့်သည ့်အရင့်ေးအဖမစ့်မ  ေးအလကက င့်ေးကို ည့်ေး လ    နိငု့် ါသည့်။ 

ခရုိင့်ရုံေးမ  ေး 

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) 289-0648 

St. Albans: (802) 527-7741 

St. Johnsbury: (802) 748-8374 

သင ၏ အမှုက ိုင ဝန ထမ ျားက ို အသ ခပျားပါ- 

• သင ခဖပ ဆ ိုန ိုင ခသ ၊ ြတ န ိုင ခသ  အဆင ခဖပဆ ိုျားဘ သ စက ျား။ 

• သင သည  ကျွန ိုပ တ ို ို့၏ ဆက သယွ မှုမ  ျားက ို န ျားလည ခ က င ျား 

ခသ   ခစရန  အ မ ို့ စက ျားဖပန ဝန ခဆ င မှုမ  ျားက ို လ ို  င ပါက။ 

• သင  သ ို ို့မဟိုတ  သငို့ ကခလျားတငွ  မသန စမွ ျားတစ  ိုရ  ခသ ခ က ငို့  

သငို့ တငို့ ခလ  က ပတ ခသ  ခနရ ထ ိုင  င ျားတစ  ို လ ိုအပ ပါက။ 

10,000 • 07/22 

 

ကခလျားခဘျားကင ျားခရျားဆ ိုင ရ  

 က ျားဝင ခဆ င ရွက မှုမ  ျား 

အတကွ့် မိဘ၏ မ့်ေးညွှန့် 


