
 

O Department for Children and Families 

(Departamento de Crianças e Famílias - DCF) 

de Vermont é o órgão estadual responsável 

por proteger crianças e fortalecer famílias. 

Nossa Family Services Division (Divisão de 

Serviços para a Família - FSD) trabalha com 

famílias e outros para ajudar a assegurar que 

crianças e adolescentes: 

 Estejam seguros em relação a abusos 

 Tenham suas necessidades básicas 

atendidas (isto é, alimentação, roupas, 

moradia e saúde) 

 Tenham o cuidado, apoio e supervisão 

parental de que eles precisam para 

assegurar seu bem-estar e educação 

Por que a FSD entrou em contato com 

minha família? 
Provavelmente recebemos um telefonema de 

alguém que estava preocupado com a 

segurança e bem-estar da sua criança. 

O telefonema pode ter vindo de um familiar, 

amigo, vizinho ou alguma outra pessoa que 

conheça sua criança. 

Qualquer um pode telefonar para manifestar 

suas preocupações sobre uma criança. 

Algumas pessoas, como médicos, professores e 

fornecedores de cuidados infantis têm 

obrigação legal de denunciar qualquer suspeita 

de abuso ou negligência em relação a uma 

criança. 

Chamamos essas ligações de denúncias. 

O que aconteceu com a denúncia que 

vocês receberam sobre minha família? 

Um supervisor: 

1. Recebeu a denúncia. 

2. Considerou fatores como a idade da sua 

criança e a natureza das preocupações 

levantadas. 

3. Decidiu que uma resposta (intervenção) era 

necessária – com base na legislação de 

Vermont e na política da FSD. 

4. Determinou a intervenção apropriada: 

avaliação ou investigação. 

Em alguns casos, a legislação exige que 

realizemos uma investigação. Isso inclui que, a 

qualquer momento, haja uma acusação de que 

uma criança foi abusada sexualmente por um 

adulto. 

5. Designou um funcionário para o seu caso. 

A intervenção escolhida normalmente começa 

dentro de 72 horas. Provavelmente é então que 

você saberá que estamos envolvidos com sua 

família. 

O funcionário não pode revelar a 

identidade do denunciante a você. A 

identidade do mesmo pode ser revelada 

se a denúncia levar a uma ação judicial 

ou a um procedimento do conselho de 

serviço social. 

Como uma intervenção começa? 

Em uma investigação: 

1. Um funcionário entrevistará ou observará 

a criança referida na denúncia. 

A lei nos permite fazer isso sem o seu 

conhecimento ou permissão, caso autorizado. 

2. Uma parte neutra, tal como um professor 

ou enfermeira da escola, estará presente 

durante a entrevista. 

3. Nós lhe informaremos sobre a entrevista e 

a denúncia assim que possível após isso. 

Em uma avaliação: 

1. Um funcionário entrará em contato com 

você para discutir as preocupações 

informadas. 

2. Ele pode lhe pedir permissão para 

conversar ou observar a criança referida na 

denúncia. 

3. Caso você recuse, poderemos ainda assim 

conduzir uma investigação, caso haja 

considerações de segurança. 

Precisamos manter contato! 
Assegure-se de saibamos: 

• A melhor forma de entrar em contato com 

você (p.ex, endereço de e-mail). 

• Caso seu local de residência ou endereço 

postal mude. 

O que acontece em uma intervenção? 
As etapas a seguir podem ocorrer, seja em uma 

investigação ou avaliação. 

Etapa 1: avaliar a segurança da criança 

O funcionário usará a SDM® Safety Assessment 

Tool para: 

a. Avaliar a segurança imediata da sua criança. 

b. Decidir se sua criança está segura, segura com 

um plano ou insegura. 

Etapa 2: avaliar o risco familiar 

O funcionário usará a SDM® Risk Assessment 

Tool para: 

a. Avaliar o risco de perigos futuros sem uma 

intervenção. 

b. Determinar o nível do risco: baixo, moderado, 

alto ou muito alto. 

Etapa 3: Determinar resultados 

Se o risco for alto ou muito alto, podemos abrir 

um caso para serviços continuados, que 

ajudarão a tornar sua família mais forte. 

Se tivermos realizado uma investigação, 

determinaremos se o abuso ou negligência 

denunciado efetivamente aconteceu. Se SIM: 

• A denúncia é fundamentada. 

• O nome da pessoa denunciada pode ser 

incluído no Child Protection Registry 

(Registro de Proteção Infantil). 



 

O que acontece depois? 
Se tivermos aberto um caso para serviços 

continuados, ajudaremos você a desenvolver 

um plano para manter sua casa segura, manter 

sua criança em casa e fortalecer sua família. 

Isso inclui: 

1. Avaliar a condição da sua criança  

(saúde física e mental). 

2. Identificar os pontos fortes e desafios da sua 

família. Isso inclui os problemas que você 

precisa tratar e o que os está causando. 

3. Desenvolver uma rede de familiares e 

amigos que podem ajudar. 

4. Identificar serviços e apoios que ajudarão 

sua família. Isso pode incluir, por exemplo, 

acompanhamento, aulas de apoio parental, 

treinamento profissional e tratamento e 

recuperação de abuso de drogas. 

Vocês vão tirar minha criança de mim? 
A resposta é, quase sempre, NÃO. 

No entanto, se considerarmos que sua criança 

não está segura, podemos pedir a um juiz que 

avalie a situação. Ele então fará uma 

determinação. 

Como eu posso saber mais? 
Acesse dcf.vermont.gov/fsd  para: 

 Saber mais sobre a legislação, políticas e 

normas que governam nosso trabalho com 

crianças, jovens e famílias. 

 Obter uma cópia do Parent’s Guide To DCF’s 

Family Services Division (Guia para Pais da 

Divisão de Serviços da Família - DCF). 

 Obter cópias de outras publicações. 

Como eu posso obter ajuda adicional? 
O funcionário pode conectá-lo a programas 

que podem ajudar sua família. 

Você também pode conseguir ajuda por conta 

própria. 

Um bom lugar para começar é o site do DCF. 

Acesse dcf.vermont.gov para encontrar 

programas que podem ajudá-lo a: 

 Atender às necessidades básicas da sua 

família (p. ex., creches, energia, comida, 

combustível e água). 

 Assegurar o desenvolvimento saudável e o 

bem-estar da sua criança. 

 Atingir metas que o ajudem a tomar conta 

da sua família financeiramente. 

Você também pode se informar sobre outros 

recursos disponíveis telefonando para 2-1-1 em 

qualquer lugar de Vermont. 

ESCRITÓRIOS DISTRITAIS 

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 

INFORME AO FUNCIONÁRIO: 

• O idioma em que você tem mais 

facilidade em falar e ler. 

• Se você gostaria de serviços gratuitos 

de intérprete, para assegurar que 

entenda nossas comunicações. 

• Se você precisa de acomodações 

razoáveis, porque você ou sua criança 

possui alguma deficiência. 
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