
 

 

 

 

हामी तपाईंलाई ससतत संरक्षकत्व र पालनपोषण 

बिचको बिन्नताका िारेमा छलफल गनत र 

आफ्नो पररवारको लाबग उत्तम बवकल्प बनर्ातरण 

गनत VKAP लाई सम्पकत  गनत सल्लाह बिनछछ ौँ । 

(802) 871-5104 

िुई बवकल्पहरू बिचका केही बिन्नताहरू 

यस ब्रोसरको पछाबि बिइएको छ । 

तपाईंले बचनेको कुनै िच्चाको सुरक्षा र बहतको िारेमा चासो 

उठाइएको छ । िच्चाको िारेमा फैसला गनत चाौँिै अिालतको 

सुनुवाइ हुने छ । 

पारिवारिक अदालतको सुनवाइ 

सुनुवाइमा प्रसु्तत गररएको जानकारीका आर्ारमा न्यायार्ीशले 

िच्चा संरक्षक अबििावक (हरू) सौँग घरमा सुरबक्षत साथ िस्न 

सके्न-नसके्न कुराको फैसला गने छन् । यबि िस्न नसके्न हो िने 

न्यायार्ीशले बनम्न व्यक्ति वा बनकायलाई अस्थायी संरक्षकत्व प्रिान 

गनुत हुने छ: 

⇨ गैर-संरक्षक अबििावक  

⇨ नातेिार 

⇨ िच्चा र पररवारले बचने्न पाररवाररक साथी वा अन्य व्यक्ति 

⇨ िाल तथा पररवार बविाग - पररवार सेवा महाशाखा (FSD) 

 

के तपाई ंआफूलाई पे्लसमेन्ट ववकल्पको रूपमा 

ववचाि गरियोस् भने्न चाहनुहुन्छ ? 

यबि तपाई ंचाहनुहुनछ िनेेः 

1. तुरुनै्त कदम चाल्नुहोस् । 

तपाईंको िारेमा बवचार गररयोस् िने्न चाहेको कुरा (802) 

हामीलाई अबहले नै थाहा बिनुहोस् । 

2. हामीसँग सहकायय गनुयहोस् । 

यस सामग्रीसौँगै संलग्न फारममा बिइएका प्रश्नहरूको उत्तर 

बिनुहोस्, माबगएका अन्य कुनै पबन जानकारी बिनुहोस् र 

यबि हामीलाई आवश्यक परे तपाईंको घर आएर हेनत 

बिनुहोस् । 

3. आवश्यक पने सबै पृष्ठभूवम जाँचहरूका लावग 

अनुमवत वदनुहोस् । 

पररवारका 16 वषत वा सोिन्दा िढी उमेरका सिै 

सिस्यहरूले हामीलाई पृष्ठिूबम जाौँच गने अनुमबत प्रिान 

गनत संलग्न फारममा हस्ताक्षर गनुतपितछ । 

4. कुन पे्लसमेन्ट ववकल्प (हरू) मा तपाई ंसहमत हुन 

सकु्नहुन्छ भने्न कुिाको वनर्यय गनुयहोस् । 

a. न्यायार्ीशले तपाईंलाई अस्थायी ससतत संरक्षकत्व 

प्रिान गनुतहुनछ । 

b. न्यायार्ीशले FSD लाई अस्थायी संरक्षकत्व प्रिान 

गनुतहुनछ र तपाईं फोस्टर (पालनपोषण) हेरचाह 

प्रिान गने इजाजत प्राप्त हुने छ । 
 

  

अब के हुन्छ ? 

1. FSD ले तपाईंले बच्चाको सुिवित ढङ्गले पालनपोषर् 

गनय सकु्नहुन्छ वक सकु्नहुन्न भनेि तपाईकंो िमताको 

मूल्याङ्कन गने छ । 

यस क्रममा, हामी सङ्कलन गररएका सिै जानकारीको 

बववेचना गने छछ ौँ । 

2. FSD ले अदालतमा आफ्नो वसफारिस प्रसु्तत गने छ ।  

यसमा बनम्न कुराहरू बसफाररस गनत सबकने छ: 

a. संरक्षकत्व वा पालनपोषण हेरचाहमधे्य कुनै एक 

b. यबि कुनै सरोकारहरू िएमा थप मूल्याङ्कन 

c. यबि तपाईंको पररवार असुरबक्षत रहेको ठहर िएमा 

पे्लसमेन्टको बवरुद्ध 

3. अदालतले बच्चा कहाँ िाखे्न भनेि फैसला गने छ । 

संलग्न सिै पक्षहरूको कुरा सुनेपबछ, न्यायार्ीशले अस्थायी 

संरक्षकत्वको िारेमा फैसला गनुत हुने छ । यबि DCF िाहेक 

अरू कसैलाई संरक्षकत्व प्रिान गररएमा केही सततहरू 

समावेश गनत सबकने छ । 

 

 

 



 

 

    नातेिार र साथीहरूका लाबग जानकारी 

ससतय संििकत्व  फोस्टि केयि (पालनपोषर्) 
 

 

तपाईंलाई फोस्टि केयि (पालनपोषर्) इजाजत चावहँदैन ।  तपाईंलाई फोस्टि केयि (पालनपोषर्) इजाजत चावहन्छ । 
 

तपाईं बच्चाको बािेमा वलइने अविकांश वनर्ययहरूको लावग 

(अदालतले आदेश वदएका बाहेक) वजमे्मवाि हुनुहुन्छ । 

 बच्चाको बािेमा वलइने िेिैजसो वनर्ययको लावग DCF 

वजमे्मवाि हुन्छ । 

 

यवद तपाईं अबदेखि बच्चाको हेिचाह गनय सकु्नहुन्न भने तपाईंले 

अदालतलाई आदेश परिवतयन गनय अनुिोि गनुयपने छ । 

 यवद तपाईं अबदेखि बच्चाको हेिचाह गनय सकु्नहुन्न भने तपाईं 

DCF लाई अको स्याहािकताय िोवजवदन अनुिोि गनय 

सकु्नहुन्छ । 

 

कुनै परिवाि सेवा कमयचािीले तपाईंलाई स्थावयत्व लक्ष्य ि केस 

योजनामा सूचीबद्ध कायय चिर्हरू हावसल गनय मद्दत गने छन् । 

 कुनै परिवाि सेवा कमयचािीले तपाईंलाई स्थावयत्व लक्ष्य ि 

केस योजनामा सूचीबद्ध कायय चिर्हरू हावसल गनय मद्दत 

गने छन् । 

 

तपाईं बच्चा ि अवभभावकहरूको वबचमा सम्पकय को योजना पूिा 

गनय वजमे्मवाि हुनुहुन्छ (उदाहिर्को लावग, यातायात ि बाल 

स्याहाि लागत भुक्तान गने)। 

 DCF ले तपाईंलाई परिवािसँगको सम्पकय  योजनामा मद्दत 

गने छ (उदाहिर्को लावग, माइलेज िकम ि बाल स्याहािको 

भुक्तान) । 

 

बच्चाले DCF को आवथयक सेवा महाशािाबाट चाइल्ड-वन्ली रिच 

अप ग्रान्ट प्राप्त गनय सके्न छन् । यसले बच्चालाई मेविकएिको 

लावग योग्य बनाउँछ । 

 तपाईंले पालनपोषर् गरििहेका प्रते्यक बच्चाको लावग 

भिर्पोषर् प्रवतपूवतय प्राप्त गनुयहुनेछ ि उनीहरू 

मेविकएिको लावग पवन योग्य हुने छन् । 

 

यवद बच्चालाई सिकािी सहायता प्रदान गरिएको छ भने भुक्तानी 

गरिएको कुनै पवन बाल सहायतामधे्य अविकांश वा सबै वहस्सा 

िाज्यलाई जाने छ । 

 
भुक्तानी गरिएको कुनै पवन बाल सहायता िकम बच्चाको 

हेिचाहमा लागेको लागत पूवतय गनय िाज्यमा जाने छ । 

 

यवद तपाईं बच्चालाई िमयपुत्र/पुत्री ग्रहर् गनुयहुन्छ वा तपाईंलाई 

स्थायी अवभभावकत्व प्रदान गरियो भने, तपाईं DCF माफय त 

पाइिहेको आवथयक सहायताको लावग योग्य हुन सकु्नहुन्छ (जसै्त, 

रिच अप वा ग्रहर् सहायता) । 

 यवद तपाईं बच्चालाई िमयपुत्र/पुत्री ग्रहर् गनुयहुन्छ वा 

तपाईंलाई स्थायी अवभभावकत्व प्रदान गरियो भने, तपाईं 

DCF माफय त ववद्यमान ग्रहर् वा संििकत्व सहायताको लावग 

योग्य हुन सकु्नहुन्छ । 

 

तपाईलें वचनेको बच्चालाई 

अस्थायी स्याहािको आवश्यकता पनय 

सक्छ 

नातेिार र साथीहरूका लाबग  

जानकारी 

बच्चा प्रबन्ध (विस्पोवजसन) सुनुवाइ नभएसम्म वतनको सु्कलमा 

िहन सक्छन् । यवद तपाईं अको सहिमा बसु्नहुन्छ भने यातायातको 

व्यवस्था तपाईं आफँैले गनुयपने छ । खस्थि वशिालाई प्रोत्साहन 

गरिने भए तापवन बच्चाको सु्कल परिवतयन गनुयपने हुन सक्छ । 

 अवहलेकै सु्कलमा वनिन्तिता वदनु उनीहरूको सवोत्तम वहतमा 

नहुने अवस्थामा बाहेक बच्चालाई हालकै सु्कलमा िाखिने छ । 

यवद बच्चा अको सहिमा िहेको सु्कलमा जान्छन् भने 

यातायातको िचय DCF ले बेहोनुयपने हुन सक्छ । परिवाि सेवा 

नीवत 72 हेनुयहोस् । 

 

 

 

 

‘ 
 

यवद तपाईंलाई अपाङ्गताको कािर्ले कुनै समायोजन गनुयपने हुन्छ वा अङ््गगे्रजी भाषा सीवमत आउने 

हुनाले दोभाषेको आवश्यकता छ भने कृपया हामीलाई सूवचत गनुयहोस् । 
09/19 • वेि 

 



 

 

नातेदाि ि साथीले भनुयपने फािम 
िच्चाको लाबग पे्लसमेन्ट बवकल्प हुन इचु्छक 

िच्चाको नामेः 

  

तपाईंको नाम र िच्चासौँगको नाताेः   

तपाईंको पत्राचार ठेगानाेः   

तपाईंको फोन नम्िरेः   

  

A सूचना ि पृष्ठभूवम जाँच गने अनुमवत 

परिवािका 16 वषय वा सोभन्दा बढी उमेिका सदस्यहरूका बािेमा तल ववविर् प्रदान गनुयहोस् । प्रते्यक व्यखक्तलाई हामीलाई उनीहरूको 

पृष्ठभूवम जाँच गने अनुमवत वदन तल हस्तािि गनय लगाउनुहोस् । आवश्यक पिेमा थप पाना प्रयोग गनुयहोस् । 

आफँैबाट सुरू गनुयहोस् । ठुलो अििमा स्पष्ट लेख्नुहोस् । 16 वषयभन्दा बढी उमेिका सबैलाई तल हस्तािि गिाउन नभुल्नुहोस् । 

थर, नाम, बिचको संबक्षप्त रूप जनम बमबत जन्मस्थान  

कुनै पबन बिचको वा पबहलेको नाम सामाबजक सुरक्षा नम्बर  

तपाई ंपबहले िसोिास गरेका वा काम गरेका सहर तथा राज्यहरू पृष्ठिूबम जाौँचको अनुमबत बिन यहाौँ हस्ताक्षर गनुतहोस् 
 

 

थर, नाम, बिचको संबक्षप्त रूप जनम बमबत जन्मस्थान  

कुनै पबन बिचको वा पबहलेको नाम सामाबजक सुरक्षा नम्बर  

तपाई ंपबहले िसोिास गरेका वा काम गरेका सहर तथा राज्यहरू पृष्ठिूबम जाौँचको अनुमबत बिन यहाौँ हस्ताक्षर गनुतहोस् 
 

 

थर, नाम, बिचको संबक्षप्त रूप जनम बमबत जन्मस्थान  

कुनै पबन बिचको वा पबहलेको नाम सामाबजक सुरक्षा नम्बर  

तपाई ंपबहले िसोिास गरेका वा काम गरेका सहर तथा राज्यहरू पृष्ठिूबम जाौँचको अनुमबत बिन यहाौँ हस्ताक्षर गनुतहोस् 
 

 

थर, नाम, बिचको संबक्षप्त रूप जनम बमबत जन्मस्थान  

कुनै पबन बिचको वा पबहलेको नाम सामाबजक सुरक्षा नम्बर  

तपाई ंपबहले िसोिास गरेका वा काम गरेका सहर तथा राज्यहरू पृष्ठिूबम जाौँचको अनुमबत बिन यहाौँ हस्ताक्षर गनुतहोस् 
 

महत्त्वपूर्य जानकािी: यस फारमको अकोपट्टी पबन जानकारी िनत नबिसतनुहोस् । 

 



 

 

B. घिका सबै सदस्यहरू / तपाईंको घिका बािेमा प्रश्नहरू । 

यवद तपाईंले तलका कुनै पवन प्रश्नको उत्ति ‘छ’ वदनुभएमा, हामीलाई थप ववविर् उपलब्ध गिाउन तयाि हुनुहोस् । 

तपाईंको पररवारमा कोही: 

1. आपराबर्क कसुर (बकशोर वा वयस्क) को अबियोग लागेको वा िोषी ठहर िएका छन् ? □ छ □ छैन 

2. िाल तथा वयस्क सुरक्षा सेवा एजेन्सीद्वारा मूल्याङ्कन / जाौँचमा परेका छन् ? □ छ □ छैन 

3. िच्चा DCF को संरक्षकत्वमा छन् वा DCF सौँग खुला मुद्दा छ ? □ छ □ छैन 

4. िुव्यतवहारिाट राहतको आिेश िायर गररएको वा तामेलीमा परेका छन् ? □ छ □ छैन 

5. मानबसक स्वास्थ्य सेवा वा परामशत बलएका छन् ? □ छ □ छैन 

6. लागूपिाथत िुव्यतसनको उपचार प्राप्त गरेका छन् ? □ छ □ छैन 

के घरपररवारमा कोहीेः 

1. सुर्ार बविाग वा समान खाले एजेन्सीको सुपररवेक्षणमा छन् ? □ छ □ छैन 

2. िीघतकालीन वा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको लाबग उपचार गराइरहेका छन् ? □ छ □ छैन 

के तपाईंको घरमा कुनै स्पष्ट सुरक्षात्मक जोक्तखमहरू छन् ? 

यसमा पानीसौँग सम्बक्तित जोक्तखम, आगोको जोक्तखम, सामान्य सरसफाइसम्बिी बचन्ता र असुरबक्षत 

रूपमा राक्तखएका िनिुक जस्ता कुराहरू पछत न् । 

□ छ □ छैन 

C. यस बच्चासँग नाता पने अन्य व्यखक्तहरू । 

तपाईंलाई थाहा भएअनुसाि यी बच्चासँग कुनै न कुनै रूपमा सम्पकय मा िहन इचु्छक हुन सके्न अरू वयस्कहरूको बािेमा हामीलाई बताइवदनुहोस् । 

(उदाहिर्को लावग: पत्र आदानप्रदान गने, उनीहरूलाई ववशेष यात्रामा लाने वा उनीहरूलाई सप्ताहन्तमा बोलाएि िाखे्न)। 

नाम:  
 

बतनीहरू कहाौँ 

िस्छन्: 
  

फोन:   

िच्चासौँगको नाता:   

   

नाम:  
 

बतनीहरू कहाौँ िस्छन्:  
 

फोन:   

िच्चासौँगको नाता:3   
   

DCF प्रयोजनको लावग मात्रः 

जाौँचको प्रकार जाौँच गरेको बमबत प्रथमाक्षर पररणाम 

वयस्क िुव्यतवहार रबजस्टर ी       

िाल संरक्षण रबजस्टर ी        

DCF रेकित       

VCAS       

VCIC       

अन्य       
 


