
Quando um assistente social da Divisão 
de Serviços Familiares visita a sua casa 

 

Você tem o direito de: 

• Pedir para ver uma Carteira de Identidade de Funcionário do Estado antes de deixar um 

trabalhador entrar na sua casa; 

• Ligar para o escritório apropriado da Divisão de Serviços Familiares (FSD) para confirmar a 

identidade do trabalhador; 

• Fazer perguntas caso não entenda o que o trabalhador está fazendo ou pedindo que você faça; 

• Dizer não e, em seguida, pedir para falar com o supervisor do trabalhador caso esteja 

desconfortável com o que está sendo solicitado a fazer; 

• Pedir para ver uma ordem judicial se o trabalhador quiser retirar o seu filho da sua casa; e 

• Ligar para o 911 ou para a polícia local caso suspeite que a pessoa está se passando por um 

assistente social da FSD. 

Você pode esperar o seguinte: 

• Se o trabalhador for obrigado a visitar sua casa, ele pedirá permissão a você. Se você não estiver 

confortável com isso, o funcionário conversará com você sobre as próximas etapas possíveis. 

• O funcionário pode fazer perguntas sobre familiares, amigos e outras pessoas que possam ajudá-

lo e apoiá-lo. 

• O trabalhador pode pedir que uma peça de roupa da criança seja movida ou retirada para ver uma 

contusão ou lesão física na criança. Isso será feito na presença de outro adulto. O trabalhador 

pode pedir que você leve a criança ao médico. 

• O trabalhador pode querer conversar em particular com o seu filho sobre como as coisas estão. O 

trabalhador não precisa ficar sozinho com o seu filho. Eles podem, por exemplo, sentar-se na 

varanda ou em outro lugar onde você possa ver o seu filho sem ouvir a conversa. 

Escritórios Distritais de Serviços Familiares 
Barre: (802) 479-4260 Morrisville: (802) 888-4576 

Bennington: (802) 442-8138 Newport: (802) 334-6723 

Brattleboro: (802) 257-2888 Rutland: (802) 786-5817 

Burlington: (802) 863-7370 Springfield: (802) 885-8900 

Hartford: (802) 295-8840 St. Albans: (802) 527-7741 

Middlebury: (802) 388-4660 St. Johnsbury: (802) 748-8374 

Fora do expediente, em finais de semana ou feriados estaduais, ligue para 1-800-649-5285. 

http://dcf.vt.gov/fsd 
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