
 

 

DCF ले बाल दुर्व्यवहार वा उपेक्षाको उजुरीका 

सम्बन्धमा अनुसन्धान गदाय हामीले उजुरीमा 

भननएअनुसार दुर्व्यवहार वा उपेक्षा भएको छ भने्न 

कुरामा कुनै तानकय क र्व्क्तिले नवश्वास गछय  नक गदैन 

भने्न कुराको ननर्यय गनुय पने हुन्छ । यनद त्यसको 

जवाफ “नवश्वास गछय ” भने्न आयो भने उि उजुरी 

मान्य ठहररन्छ र उि र्व्क्तिको नाम बाल संरक्षर् 

रनजस्ट्र ीमा दताय गररन्छ । 

रजिस्ट्रीमा के कस्ता िानकारी रेकर्ड गररन्छ? 

1. र्व्क्तिको नाम 

2. उि र्व्क्तिको पनहचान खुलाउने कम्तीमा एउटा 

अन्य तथ्य (जसै्त, जन्म नमनत) 

3. दुर्व्यवहार वा उपेक्षा भएको कुरा थाहा भएको 

नमनत र त्यसको प्रकृनत 

4. बालबानलकालाई भनवष्यमा हानन हुने जोक्तखमसँग 

सम्बक्तन्धत बाल संरक्षर् स्तर - जुलाई 1, 2009 वा 

त्यसपनछ दताय गररएका सबै रेकर्यहरूका लानग । 

सर्डसाधारण व्यक्तिले उि रजिस्ट्री हेनड 

पाउँछन्? 

पाउँदैनन् । तर ननम्न अवस्थामा हालका वा सम्भानवत 

कमयचारीहरूले उि रनजस्ट्र ी हेनय पाउँछन्: 

 जुन र्व्क्तिको जाँच गररँदै छ उि र्व्क्तिले 

अनुमनत नदएमा र 

 बालबानलका, युवा/युवनत वा जोक्तखमयुि 

समूहमा पने वयस्कहरूसँग सम्बक्तन्धत काम गदाय 

म दोषी ठहर भएमा के हुन्छ? 

तपाईंले समीक्षा गररनदन अनुरोध गनुयभयो र 

समीक्षकले उि ननर्यय उल्टाएको अवस्थामा बाहेक 

तपाईंको नाम रनजस्ट्र ीमा हानलने छ। 

 मेरो रेकर्ड राक्तिएको िण्डमा त्यसले मलाई कस्तो 

प्रभार् पाछड? 

तपाईंले ननम्न काययहरू गनय खोज्दा उि रेकर्यले प्रभाव 

पानय सक्छ: 

धमय सन्तान ग्रहर् गने 

बाल स्याहार प्रदायक बने्न 

फोस्ट्र सेवा/अस्थायी रूपमा स्याहार गने सेवा प्रदान 

गने 

बालबानलका, युवा/युवनत वा जोक्तखमयुि समूहमा 

पने वयस्कहरूसँग सम्बक्तन्धत पदमा रहेर काम गने 

वा स्वयंसेवा गने 

यनद सान्दनभयक भएमा अरूले तपाईंको रेकर्य माग्न 

सक्छन् । यसमा ननम्न कुराहरू पदयछन््ः  

वयस्क/बाल संरक्षर् ननकायहरू 

बोर्य अफ मेनर्कल प््रयाक्तिस 

राज्यका अनधविाहरू 

प्रमाणीकरणको समीक्षा 

तपाईं दोषी ठहर भएका खण्डमा: 

िनर्री 1, 1992 देक्ति अगस्ट् 31, 2007 सम्म: 

तपाईं जुनसुकै बेला उि ननर्ययको समीक्षा गररनदन 

अनुरोध गनय सकु्नहुन्छ । 

सेपे्टम्बर 1, 2007 मा र्ा सो जमजिपजछ: 

हामीले तपाईंलाई ननम्न कुरा उक्तिक्तखत पत्र पठाएको 

नमनतबाट 14 नदननभत्र तपाईं उि ननर्ययको समीक्षा 

गररनदन अनुरोध गनय सकु्नहुन्छ: 

 हामीले रनजस्ट्र ीमा तपाईंको हाल्न गनय लागेका छ  ँ

 तपाईंसँग प्रमार्ीकरर्को समीक्षा गररनदन 

अनुरोध गने अनधकार छ 

 मैले समीक्षा गररजदन अनुरोध गरँे भने के हुन्छ? 

1. हामी स्वतन्त्र समीक्षकसँग हुने बैठकको नमनत र 

समय तय गनय तपाईंलाई सम्पकय  गने छ  ँ। 

2. उि बैठकको नमनत र समय तय भइसकेपनछ 

हामी तपाईंलाई सो कुरा पुनि गने पत्र र 

अनुसन्धानमूलक कागजातहरूको सम्पानदत 

प्रनतहरू पठाउने छ  ँ(कानुनबमोनजम) । 

3. उि बैठकपनछ समीक्षकले: 

 प्रमार्ीकरर् कायम राख्न सकु्नहुन्छ 

 त्यसलाई उल्टाउन सकु्नहुन्छ 

 DCF लाई पुन्ः  अनुसन्धान गने ननदेशन नदन 

सकु्नहुन्छ 

4. तपाईंलाई ननर्ययसम्बन्धी पत्र पठाइने छ । 

5. समीक्षकले प्रमार्ीकरर् कायम राखेका खण्डमा: 

 हामी रनजस्ट्र ीमा तपाईंको नाम हाल्ने छ  ँ(वा 

तपाईंको नाम हानलसनकएको छ भने त्यसलाई 

कायम राखे्न छ )ँ 

 तपाईं ह्युमन सनभयसेज बोर्य (मानव सेवा 

पररषद्) सँग उि ननर्ययनवरुद्ध अनपल गनय 

सकु्नहुन्छ 

िपाईलें िोजकएको समयजभत्र समीक्षा गररजदन 

अनुरोध गनुडभएन भने: 

 तपाईंको नाम रनजस्ट्र ीमा हानलने छ (वा 

हानलसनकएको छ भने त्यसलाई कायम राक्तखने 

छ) 

 उि ननर्ययलाई अक्तन्तम ननर्यय माननने छ र त्यसपनछ 

तपाईं प्रमार्ीकरर्को समीक्षा गररनदन अनुरोध गनय 

पाउनु हुने छैन 



 

 

रजिस्ट्रीबाट नाम हटाउनका जनक्ति 

समीक्षा 
तपाईं केही नननित वषयपनछ रनजस्ट्र ीबाट आफ्नो नाम 

हटाउनका ननक्तम्त समीक्षा गररनदन अनुरोध गनय 

सकु्नहुन्छ । तपाईंले उि समीक्षा अनुरोध गनय कनत 

वषय कुनुय पछय  भने्न कुरा ननम्न कुराहरूमा भर पछय : 

तपाईं कनहले दोषी ठहर हुनुभएको नथयो 

तपाईंको बाल संरक्षर् स्तर (यनद छ भने) 

तपाईं रनजस्ट्र ीबाट नाम हटाउनका ननक्तम्त समीक्षा 

गररनदन भनी कनहले अनुरोध गनय पाउनुहुन्छ भने्न 

बारेमा जानकारी प्राप्त गनय संलग्न गररएको फारामको 

पृष्ठ 1 पढ्नुहोस् । तपाईंको नाम य न अपराधी 

रनजस्ट्र ीमा हानलएको छ भने तपाईं नाम हटाइनदन 

भनी अनुरोध गनय पाउनुहुन्न । 

मैले समीक्षा गररजदन अनुरोध गरँे भने के हुन्छ? 

1. तपाईं कुनै समीक्षक समक्ष जानकारी प्रसु्तत गने 

अवसर पाउनु हुने छ । उहाँले ननम्नलगायतका 

कारकहरूमानथ नवचार गनुय हुने छ: 

 प्रमार्ीकरर्को प्रकृनत र सङ््खया 

 नबतेको समय 

 त्यस्तो घटना दोहोररने सम्भावना छ नक छैन 

 तपाईंले आफूलाई बदल्नका ननक्तम्त चालेका 

कदमहरू 

 तपाईंको चररत्रका सन्दभयहरू 

2. DCF कनमस्नरले गरेको ननर्ययका बारेमा 

तपाईंलाई सूनचत गररने छ । 

3. तपाईंको अनुरोध अस्वीकार गररएका खण्डमा 

तपाईं ह्युमन सनभयसेज बोर्य (मानव सेवा पररषद्) 

मा अनपल गनय सकु्नहुन्छ । 

 समीक्षा गररजदन अनुरोध गने 

1. तपाईं अनहले समीक्षा गररनदन भनी अनुरोध गनय 

पाउनुहुन्छ नक पाउनुहुन्न भने्न बारेमा जानकारी प्राप्त 

गनय संलग्न गररएको फारामको पृष्ठ 1 पढ्नुहोस् । 

2. केही समय ननकालेर संलग्न गररएको फारामको पृष्ठ 

2 भनुयहोस् । 

3. प्रश्नहरूको पूर्य तथा सही जवाफ नदनुहोस् । 

तपाईंले उि फाराममा सबै नववरर् नभरेसम्म हामी 

तपाईंको अनुरोधको प्रनिया अगानर् बढाउन 

सकै्दन  ँ। 

4. तपाईं कुन प्रकारको समीक्षा गररनदन अनुरोध गनय 

चाहनुहुन्छ भने्न कुरा छन ट गनुयहोस् । 

5. उि फाराम हुलाकमाफय त ननम्न ठेगानामा 

पठाउनुहोस्: 

Department for Children and Families 
Commissioner’s Registry Review Unit 
HC 1 North, 280 State Drive 
Waterbury, VT 05671-1080 

िपाईसँंग कुनै प्रश्नहरू छन् र्ा िपाईलंाई सहायिा 

चाजहन्छ भने (802) 241-2321 मा फोन गनुडहोस् । 

 

 

 

भमोन्टको बाल 

संरक्षण रजिस्ट्री 

 
एिेन्सी अफ हयु्मन सजभडसेि 

जर्पाटडमेन्ट फर जचल्ड्र ेन एण्ड फ्याजमजलि 

 

िपाईसँंग जनम्न अजधकार छ: 

िपाईलंाई अङ््गरेिी भाषा राम्रोसँग 

आउँदैन भने जनिः शुल्क दोभासे सेर्ाहरू 

िपाईमंा कुनै अशििा छ भने त्यसका 

लाजग उजचि बन्दोबस्त 

02/19 • 12,500 
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