
 

भर्मोन्ट बाल तथा परिवाि ववभाग (DCF) 
बालबाललका सुिक्षित िाख्न ेि परिवािहरू सुदृढ 
बनाउनका लागग जिम्रे्मवाि प्रान्तीय ननकाय हो । 
बालबाललका तथा युवाहरूले ननम्न सुववधाहरू प्राप्त गने 
कुिा सुननजचित गननका लागग हाम्रो फ्यालर्मली सलभनसेि 
डिलभिन (FSD) ले परिवाि ि अरूहरूसँग सहकायन गर्नछ: 

 र्रु्वयनवहािबाट सुिक्षित हुने 

 उनीहरूका आधािभूत आवचयकताहरू पूनत न हुने  
(िस्तै, खाना, कपिा, आश्रय ि स्वास््य सेवा) 

 उनीहरूको आिोग्य ि लििा सुननजचित गननका ननजम्त 
अलभभावकीय स्याहाि, सहायता ि सुपिीवेिण प्राप्त 
गने 

FSD ले रे्मिो परिवािलाई ककन सम्पकन  
गिेको हो ? 
हार्मीले तपाईंको बच्िाको सुििा ि स्वास््यका बािेर्मा 
सिोकाि िाख्न ेकोही र्वयजततबाट कल प्राप्त गिेका हुन 
सतछौँ । 

उतत कल परिवािको सर्स्य, साथीभाइ, नछरे्मकी वा 
तपाईंको बच्िालाई गिनेको कोही र्वयजततले गिेको हुन 
सतछ । 

बच्िाका बािेर्मा आफ्नो िासो बताउनका लागग िोकोहीले 
पनन कल गनन सतछन ्। िातटि, लििक ि बाल स्याहाि 
प्रर्ायक िस्ता केही र्मान्छेले बाल र्रु्वयनवहाि वा लापिबाही 
गिेको िङ्का लागेर्मा कानुनी रूपर्मा नै अननवायन रिपोटन 
गनुनपने हुन्छ । 

हामी यस्ता कललाई रिपोर्ट भन्छौँ । 

तपाईंले रे्मिो परिवािका बािेर्मा प्राप्त 
गनुनभएको रिपोटनर्मा के कािबाही भयो ? 

सुपिीवेिकले: 

1. रिपोटनको सर्मीिा गनुनभयो । 

2. तपाईंको बच्िाको उर्मेि ि रिपोटन गरिएको िासोको 
प्रकृनतका बािेर्मा वविाि गनुनभयो । 

3. भर्मोन्टको कानुन ि FSD को नीनतबर्मोजिर्म प्रनतकिया 
(हस्तिेप) गनन आवचयक िहेको ननणनय ललनुभयो । 

4. उपयुतत हस्तिेप ियन गनुनभयो: र्मूल्याङ्कन वा 
अनुसन्धान । 
केही अवस्थार्मा हार्मीले कानुनबर्मोजिर्म अनुसन्धान 
गनुनपने हुन्छ । यसर्मा बच्िालाई वयस्कले यौन 
र्रु्वयनवहाि गिेको आिोप लागेको अवस्था पनन पर्नछ । 

5. तपाईंको र्मालर्मलार्मा एक िना कर्मनिािी तोतनुभयो । 
ियन गरिएको हस्तिेप सार्मान्यतया 72 घण्टालभत्र 
सुरु हुन्छ । तपाईंले हार्मी तपाईंको परिवािसँग संलग्न 
छौँ भन्न ेकुिा थाहा पाउनुभएपनछ त्यो सुरु हुने 
सम्भावना हुन्छ । 

कर्मनिािीले तपाईंलाई रिपोटन गने र्वयजततको पहहिान 
खुलाउन लर्मल्रै्न । रिपोटनका कािण अर्ालत वा 

र्मानव सेवा बोिनर्मा सुनुवाइ हुने भएर्मा भने पहहिान 
खुलाउन सककन्छ । 

हस्तिेपकािी कािबाही कसिी सुरु हुन्छ ? 
अनुसन्धानका िर्मर्मा: 
1. एक िना कर्मनिािीले रिपोटन गरिएको बच्िाको 

अन्तवानतान ललनुहुने छ वा अवलोकन गनुनहुने छ । 
यहर् आवचयक रे्खखएको खण्िर्मा हार्मी कानुनबर्मोजिर्म 
तपाईंलाई थाहा नहर्ईकन वा अनुर्मनत नललईकन यसो 
गनन सतने छौँ । 

2. अन्तवानतानका िर्मर्मा लििक वा स्कुलको नसन िस्ता 
तटस्थ पि उपजस्थत हुने छन ्। 

3. हार्मी तपाईंलाई पनछ िनतसतर्ो नछटो अन्तवानतान ि 
रिपोटनका बािेर्मा बताउने छौँ । 

र्मूल्याङ्कनका िर्मर्मा: 
1. रिपोटन गरिएका िासोहरूका बािेर्मा छलफल गनन एक 

िना कर्मनिािीले तपाईंलाई सम्पकन  गनुनहुने छ । 

2. उहाँले तपाईंसँग रिपोटनर्मा उल्लेख गरिएको बच्िासँग 
कुिा गने वा अवलोकन गने अनुर्मनत र्माग्न 
सतनुहुन्छ । 

3. तपाईंले अनुर्मनत हर्नुभएन ि सुििासम्बन्धी िासोहरू 
छन ्भने पनन हार्मीले अनुसन्धान गने नै ननणनय ललन 
सतछौँ । 

हामी सम्पकट मा िहहिहनुपने हुन्छ ! 
हार्मीलाई ननम्न कुिाहरू बताउन नबबसननुहोस:् 

• तपाईंलाई सम्पकन  गने उत्कृष्ट तरिका  
(िस्तै, इरे्मल ठेगाना) । 

• तपाईंको बसोबासको जस्थनत वा पत्रािाि ठेगाना 
परिवतनन भएको खण्िर्मा । 

हस्तिेपकािी कायनर्मा के हुन्छ ? 
अनुसन्धान ि र्मूल्याङ्कन र्वुैर्मा ननम्न ििणहरू हुन 
सतछन ्। 

ििण 1: बाल सुििा र्मूल्याङ्कन गने 
कर्मनिािीले ननम्न प्रयोिनका लागग SDM® सुििा 
रू्मल्याङ्कन औिाि प्रयोग गनुनहुने छ: 

a. तपाईंको बच्िाको तात्काललक सुििा र्मूल्याङ्कन गनन । 

b. तपाईंको बच्िा सुिक्षित छन,् योिना सहहत सुिक्षित 
हुन्छन ्वा असुिक्षित छन ्भन्न ेकुिा ननधानिण गनन । 

ििण 2: पारिवारिक िोखखर्म र्मूल्याङ्कन गने 
कर्मनिािीले ननम्न प्रयोिनका लागग SDM® िोखखर्म 
रू्मल्याङ्कन औिाि प्रयोग गनुनहुने छ: 

a. हस्तिेप नगिीकन भववष्यर्मा हानन पुग्ने िोखखर्म 
र्मूल्याङ्कन गनन । 

b. िोखखर्मको स्ति ननधानिण गनन: न्यून, र्मध्यर्म, उच्ि वा 
अनत उच्ि । 

ििण 3: ननतिाहरू ननधानिण गने 
िोखखर्म उच्ि वा अनत उच्ि छ भने हार्मी िालु सेवाहरूका 
लागग केस सरुु गनन सतछौँ िसले तपाईंको परिवािलाई 
सबल बन्न र्मद्र्त गने छ । 

हार्मीले अनुसन्धान गिेका गथयौँ भने हार्मी रिपोटन गरिएको 
र्रु्वयनवहाि वा लापिबाही भएको गथयो कक गथएन भन्ने 
कुिा ननधानिण गने छौँ । यहर् गथयो भने: 

• रिपोटन प्रर्माखणत भएको ठहछन । 

• प्रर्माखणत र्वयजततको नार्म बाल संििण िजिस्रीर्मा 
सर्मावेि गरिन सतछ । 



 

त्यसपनछ के हुन्छ ? 
हार्मीले िालु सेवाहरूका लागग केस सुरु गर्यौँ भने हार्मी 
तपाईंको घि सुिक्षित िाख्न, तपाईंको बच्िालाई घिर्मा िाख्न 
ि तपाईंको परिवािलाई बललयो बनाउनका ननजम्त एउटा 
योिना बनाउन र्मद्र्त गने छौँ । 

यसअन्तगनत ननम्न कुिाहरू सर्मावेि हुन्छन:् 

1. तपाईंको बच्िाको जस्थनत र्मूल्याङ्कन गने  
(िस्तै, िािीरिक तथा र्मानलसक स्वास््य) । 

2. तपाईंको परिवािको सबल पि ि िुनौतीहरू पहहिान 
गने । यसअन्तगनत तपाईंले सम्बोधन गनुनपने 
सर्मस्याहरू ि ती सर्मस्या के कािणले भएको छ भन्ने 
कुिा पछनन ्। 

3. र्मद्र्त गनन सतने परिवाि ि साथीभाइको सञ्िाल 
बनाउने । 

4. तपाईंको परिवािलाई र्मद्र्त गने सेवा तथा 
सहायताहरू पहहिान गने । यसअन्तगनत पिार्मिन, 
पालनपोषण सम्बन्धी किा, िोिगािी प्रलििण ि 
निालु पर्ाथनको उपिाि ि पुनस्थानपना सर्मावेि हुन 
सतछन ्। 

के तपाईंले रे्मिो बच्िा लैिानुहुने छ ? 
यसको िवाफ सधैँिसो होइन नै हुन्छ । 

ति हार्मीलाई तपाईंको बच्िा सुिक्षित छैन भन्न ेलाग्यो 
भने हार्मी अर्ालतलाई उतत अवस्थाको सर्मीिा गनन 
अनुिोध गनन सतछौँ । त्यसपनछ न्यायाधीिले ननणनय 
ललनुहुने छ । 

र्म यस सम्बन्धर्मा थप िानकािी कहाँ 
पाउन सतछु ? 
ननम्न प्रयोिनका लागग dcf.vermont.gov/fsd र्मा िानुहोस:् 

 हार्मीले बालबाललका, युवा ि परिवािहरूसँग कार्म गर्ान 
लाग ूहुने कानुन, नीनत ि ननयर्महरूका बािेर्मा िान्न । 

 DCF को फ्यालर्मली सलभनसेि डिलभिनको 
अलभभावकीय ननरे्लिकाको प्रनत प्राप्त गनन । 

 अन्य प्रकािनहरूको प्रनत प्राप्त गनन । 

र्म थप र्मद्र्त कहाँ प्राप्त गनन सतछु ? 
तपाईंका कर्मनिािीले तपाईंलाई तपाईंको परिवािलाई र्मद्र्त 
गनन सतने कायनिर्महरूर्मा िोड्न सतनुहुन्छ । 

तपाईं आफैँ  पनन र्मद्र्त प्राप्त गनन सतनुहुन्छ । 
यसका लागग तपाईं DCF को वेबसाइटबाट सुरु गनन 
सतनुहुन्छ । तपाईंलाई ननम्न कायनर्मा र्मद्र्त गनन सतने 
कायनिर्महरू फेला पानन dcf.vermont.gov र्मा िानुहोस:् 

 तपाईंको परिवािका आधािभूत आवचयकताहरू पूिा गने 
(िस्तै, बाल स्याहाि, बबिुली, खाद्यान्न, इन्धन ि 
पानी) । 

 तपाईंको बालबाललकाको स्वस्थ ववकास ि आिोग्य 
सुननजचित गने । 

 तपाईंलाई आगथनक रूपर्मा आफ्नो परिवािको स्याहाि 
गनन र्मद्र्त गने लक्ष्यहरू पूिा गनन । 

साथै, तपाईं भर्मोन्टको िुनसुकै ठाउँबाट 2-1-1 िायल 
गिेि अन्य संिाधनहरूका बािेर्मा िान्न सतनुहुन्छ । 

डिजस्रतट कायानलयहरू 
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 

आफ्नो कमटचािीलाई ननम्न कुिाहरू थाहा 
हिनुहोस:् 
• तपाईंलाई बोल्न ि पढ्न सजिलो हुने भाषा । 

• तपाईं हामीले पठाएका सामग्री बुझ्नुहुन्छ भन्न े
कुिा सुननजचचत गनट तपाईं ननिःशुल्क िोभाषे 
सेवाहरू चाहनुहुन्छ भने । 

• तपाईं वा तपाईंको बच्चा अपाङ्ग भएकाले तपाईं 
उचचत व्यवस्था चाहनुहुन्छ भने । 

10,000•07/22 

 

बाल सुिक्षा  
हस्तक्षेपहरू  

सम्बन्धी अलभभावक ननरे्लिका 


