پاملرنه :دا په  FamLinkکې یوه الکترونیکي فورمه ده .د فورمې د  Wordنسخه باید یوازي هغه
وخت وکارول شي چې  FamLinkموجود نه وي.

د پروګرام ډول

FVS

CFWS

د قضیي د هویت شمیره

د کورنۍ جامع ارزونه
Comprehensive Family Evaluation
د والدینو (ساتونکو) نوم (نومونه)

د مشتري هویت

د زیزیدني نیټه

د ماشوم (ماشومانو) نوم (نومونه)

د مشتري هویت

د زیزیدني نیټه

د ټولنیزو (سوشل) خدماتو د مسلکي شخص نوم

د ټیلیفون شمیره

د ایمیل آدرس

د کورنۍ د جامع اروزني لپاره دلیل (په الندې برخو کې اړوند خاني په نښه کړئ)

لومړی ځل راتګ
نور موارد
له هغه مور/پالر سره یو ځای کیدل چې د ساتني مسؤولیت په غاړه نه لري
په امتحاني توګه کور ته بیرته تلل

د قضیي تړل
د کورنۍ په جوړښت کې تغییرات
له نظارت پرته د مالقاتونو په نظر کې نیول
لومړنۍ جامع ارزونه

د کورنۍ وضعیت
د کورنۍ د پراختیا مرحلي

نوي زیږیدلې د وړکتون ماشومان
د ښوونځي د عمر ماشومان

ګډوډه کورنۍ
پیل کول

نوي ځوانان
مجرد والدین

له والدیني وروسته
واده شوي

بي واده جوړه

نظامي کورنۍ

فعال نظامي خدمت
نظامي خدمت .له والدینو څخه یي یو یا دواړه اوس مهال په فعال نظامي خدمت کې دنده ترسره کوي.
له دي وروسته فعال نظامي خدمت کې نه دي
د کورنۍ جوړښت او فرهنګي او کلتوري عوامل

د کورنۍ جوړښت او کلتوري او فرهنګي عوامل یي تشریح کړئ.

اوسنۍ اړتیاوي او چلینجونه

د ناوړه چال چلند ماهیت او اندازه او یا هم د کورنۍ وضعیت تشریح کړئ.
د پیښو تسلسل

د ورځني ژوند کار(کارونه) تشریح کړئ ،چې له ناوړه چال چلند سره مرسته کوي.
د چاپیلایر هغه وضعیت تشریح کړئ چې د ناوړه چال چلند یا کورنۍ وضعیت سره اړیکه لري.
د کورنۍ کړني
د مصونیت ارزونه
د مصونیت تهدیدونه
هو

نه

د کورنۍ وضعیت داسی دی چې په نتیجه کې په کور کې هیڅ داسي مشران نشته چې د والدینو وظیفه او مسؤولیتونهترسره کړي ،تر څو د ماشوم
مصونیت خوندي کړي
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د کورنۍ وضعیت داسي دی چې د ژوند کولو امکانات د ماشوم فزیکي صحت له جدي خطر سره مخامخ کوي
ساتونکي یا پالونکي داسي امکانات نه لري او یا هم له هغوی څخه کار نه اخلي چې د ماشوم فوري اساسي اړیتاوي پوره کړي ،چې دا کار یي
ماشوم د جدي تاوان فوري خطر متوجه کوي.
ساتونکي یا پالونکي د مور/پالر په شان پوهه ،مهارت ،یا عالقه نه لري کوم چې د ماشوم د مصونیت څخه د اطمینان ترالسه کولو لپاره ضروري
ده.
ساتونکي یا پالونکي نشي کوالی چې د ماشوم متوقع فزیکي ،رواني ،طبي ،یا سلوکي اړتیاوي پوره کړي ،یا هم دا اړتیاوي نه پوره کوي.
د ماشوم د جنسي ځوروني شک کیږي ،پیښه واقع شوي ده ،او یا وضعیت داسي ښکاري چې احتمال لري دا ځورونه واقع شي.
د ماشوم د روزنې الرې چارې
تشریح کړئ چې مور او پالر یي هر یو ماشومان څه ډول تربیه کوي؟
د والدینو لخوا د ماشوم د روزنې او څارنې لپاره عموماْ له کومو الرو چارو کار اخیتسل کیږي؟
تشریح کړئ چې د ماشوم (ماشومانو) د خوندي او روغ ساتلو لپاره کورنۍ پخوا کوم کارونه کړي دي او له کومو امکاناتو یي کار اخیستی دی.
د کورنۍ مالتړ

د کورنۍ د مالتړ سیستم تشریح کړئ.
د والدینو  /ساتونکي کړني
د مصونیت ارزونه
د مصونیت تهدیدونه
نه
هو

ساتونکي او پالونکي له تشدد څخه ډک یا خطرناک کارونه ترسره کوي (چال چلند کوي) او دا ډول چال چلند د ماشوم مصونیت اغیزمن کوي.
د کورنۍ تاوتریخوالي داسي پیښه رامنځ ته شوي ده چې د ماشوم مصونیت اغیزمن کوي؟
هو

نه

د کورنۍ تاوتریخوالي مرتکب د مشر قرباني  /د ماشوم ساتونکي په خالف د جدي زیان سبب شوی دی او یا د جدي تاوان تهدید
کړی دی.
د کورنۍ تاوتریخوالي مرتکب ماشوم په جدي توګه زیانمن کړی دی او یا هم د جدي تاوان رسولو تهدید کړی دی.
د مشر قرباني او یا ماشوم په خالف د تاوتریخوالی کچه او/یا تهدیدونه مخ په زیاتیدو دي ،ځکه نو کیدای شي چې شدید زیان او تاوان
پیښ شي.
د کورنۍ تاوتریخوالي د مرتکب لخوا د زیاتیدونکي خطر په اړه ځیني نورې نښي نښاني هم شته دی ،لکه د ځان وژني تهدید یا
کوششونه ،د مخدره موادو ناوړه استعمال او یا په وسله باندې تهدیدول.
ساتونکي /پالونکي به خپل چال چلند کنټرول نه کړي او یا هم نشي کوالی ،او د هغوی چال چلند د ماشوم په مصونیت باندې اغیزه لري.
ساتونکي یا بالونکي له ماشوم سره په فوق العاده منفي توګه چلند کوي.
د ساتونکي یا پالونکي اخالق ،احساسات او چال چلند ماشوم په جدي خطر باندې تهدیدوي ،یا ساتونکي او پالونکي دا ویره لری چې هغوی به له
ماشوم سره ناسم چلند وکړي او ځکه نو بل ځای کې د ځای پر ځای کولو غوښتنه کوي.
ساتونکي/پالونکي په نیت کې لري (لرل) چې ماشوم ته شدید تاوان ورسوي.
ساتونکي یا پالونکي په ښکاره د ماشومانو د ادارې مداخله رد کوي ،ماشوم ته السرسي رد کوي ،او یا هم ځیني نورې نښي شته چې ساتونکي یا
پالونکي به تیښته وکړي.
ساتونکي یا پالونکی د ماشوم زخمونه یا د ناوړه چال چلند شرایط نشي تشریح کوالی او نه غواړي چې تشریح یي کړي ،او یا دا چې تشریحات له
حقایقو سره سر نه لګوي.
د والدین  /ساتونکي نوم

والدین خپل ژوند په ورځني توګه څه ډول سنبال کوي؟
د والدین  /ساتونکي نوم

والدین خپل ژوند په ورځني توګه څه ډول سنبال کوي؟
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د والدین  /ساتونکي نوم

والدین خپل ژوند په ورځني توګه څه ډول سنبال کوي؟
د ماشوم کړني
د مصونیت ارزونه
د مصونیت تهدیدونه
نه
هو

ماشوم شدید فزیکي زخمونه لري او یا په شدید فزیکي شرایطو کې دی چې د ناوړه چال چلند په نتیجه کې رامنځ ته شوي دي.
ماشوم د جدي رواني ستونزی ،ځان ته د تاوان رسولو چال چلند نښي نښاني څرګندوي ،او/یا خپل چلند نشي کنټرول کولی ،چې په نتیجه کې د
ساتونکي یا پالونکي خطرناک عکس العمل راپاروي.
ماشوم د کور له وضعیت څخه او یا په کور کې دننه خلکو څخه ډیره سخته ویره لري.
د ماشوم نوم

ماشوم په ورځني توګه خپلي کړني څنګه ترسره کوي؟
د ماشوم نوم

ماشوم په ورځني توګه خپلي کړني څنګه ترسره کوي؟
سپارښتني
د ارزوني خالصه

د کورنۍ او انفرادي کچي د اهدافو په ترالسه کولو کې عمومي پرمختګ او هر ډول د قضیي مربوط معلومات تشریح کړئ.
د کورنۍ په کچه اهداف
د هدف د پیل نیټه

هدف

د پای ټاکل شوي نیټه

کارونه

د کورنۍ لیدلوری

د هدف وضعیت

ترالسه شوی

د ترالسه کیدلو نیټه

اوسنی هدف دوام لري

نوی

له دي وروسته نه راجع کیږي

د هدف په ترالسه کولو کې مخکیني پیشرف او/یا خنډونه

د هدف په ترالسه کولو کې پیشرفت او /یا خنډونو په اړه بحث کول

د هدف د پیل نیټه

هدف

د پای ټاکل شوي نیټه

کارونه

د کورنۍ لیدلوری

د هدف وضعیت

ترالسه شوی

د ترالسه کیدلو نیټه

اوسنی هدف دوام لري

نوی

له دي وروسته نه راجع کیږي

د هدف په ترالسه کولو کې مخکیني پیشرف او/یا خنډونه
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د هدف په ترالسه کولو کې پیشرفت او /یا خنډونو په اړه بحث کول

د هدف د پیل نیټه

هدف

د پای ټاکل شوي نیټه

کارونه

د کورنۍ لیدلوری

د هدف وضعیت

ترالسه شوی

د ترالسه کیدلو نیټه

اوسنی هدف دوام لري

نوی

له دي وروسته نه راجع کیږي

د هدف په ترالسه کولو کې مخکیني پیشرف او/یا خنډونه

د هدف په ترالسه کولو کې پیشرفت او /یا خنډونو په اړه بحث کول

په انفرادي کچه اهداف
د والدین  /ساتونکي نوم
د هدف د پیل نیټه

هدف

د پای ټاکل شوي نیټه

کارونه

د کورنۍ لیدلوری

د هدف وضعیت

ترالسه شوی

د ترالسه کیدلو نیټه

اوسنی هدف دوام لري

نوی

له دي وروسته نه راجع کیږي

د هدف په ترالسه کولو کې مخکیني پیشرف او/یا خنډونه

د هدف په ترالسه کولو کې پیشرفت او /یا خنډونو په اړه بحث کول

د والدین  /ساتونکي نوم
د هدف د پیل نیټه

هدف

د پای ټاکل شوي نیټه

کارونه

د کورنۍ لیدلوری

د هدف وضعیت

ترالسه شوی

د ترالسه کیدلو نیټه

اوسنی هدف دوام لري

نوی

له دي وروسته نه راجع کیږي

د هدف په ترالسه کولو کې مخکیني پیشرف او/یا خنډونه

د هدف په ترالسه کولو کې پیشرفت او /یا خنډونو په اړه بحث کول

د والدین  /ساتونکي نوم
هدف
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د کورنۍ لیدلوری

د هدف وضعیت

ترالسه شوی

د ترالسه کیدلو نیټه

اوسنی هدف دوام لري

نوی

له دي وروسته نه راجع کیږي

د هدف په ترالسه کولو کې مخکیني پیشرف او/یا خنډونه

د هدف په ترالسه کولو کې پیشرفت او /یا خنډونو په اړه بحث کول

د والدین  /ساتونکي نوم
د هدف د پیل نیټه

هدف

د پای ټاکل شوي نیټه

کارونه

د کورنۍ لیدلوری

د هدف وضعیت

ترالسه شوی

د ترالسه کیدلو نیټه

اوسنی هدف دوام لري

نوی

له دي وروسته نه راجع کیږي

د هدف په ترالسه کولو کې مخکیني پیشرف او/یا خنډونه

د هدف په ترالسه کولو کې پیشرفت او /یا خنډونو په اړه بحث کول

د والدین  /ساتونکي نوم
د هدف د پیل نیټه

هدف

د پای ټاکل شوي نیټه

کارونه

د کورنۍ لیدلوری

د هدف وضعیت

ترالسه شوی

د ترالسه کیدلو نیټه

اوسنی هدف دوام لري

نوی

له دي وروسته نه راجع کیږي

د هدف په ترالسه کولو کې مخکیني پیشرف او/یا خنډونه

د هدف په ترالسه کولو کې پیشرفت او /یا خنډونو په اړه بحث کول

د والدین  /ساتونکي نوم
د هدف د پیل نیټه

هدف

د پای ټاکل شوي نیټه

کارونه

د کورنۍ لیدلوری

د هدف وضعیت

ترالسه شوی

د ترالسه کیدلو نیټه

اوسنی هدف دوام لري

نوی

له دي وروسته نه راجع کیږي

د هدف په ترالسه کولو کې مخکیني پیشرف او/یا خنډونه
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د هدف په ترالسه کولو کې پیشرفت او /یا خنډونو په اړه بحث کول

د والدین  /ساتونکي نوم
د هدف د پیل نیټه

هدف

د پای ټاکل شوي نیټه

کارونه

کورنۍ لیدلوری

د هدف وضعیت

ترالسه شوی

د ترالسه کیدلو نیټه

اوسنی هدف دوام لري

نوی

له دي وروسته نه راجع کیږي

د هدف په ترالسه کولو کې مخکیني پیشرف او/یا خنډونه

د هدف په ترالسه کولو کې پیشرفت او /یا خنډونو په اړه بحث کول

د والدین  /ساتونکي نوم
د هدف د پیل نیټه

هدف

د پای ټاکل شوي نیټه

کارونه

کورنی لیدلوري

د هدف وضعیت

ترالسه شوی

د ترالسه کیدلو نیټه

اوسنی هدف دوام لري

نوی

له دي وروسته نه راجع کیږي

د هدف په ترالسه کولو کې مخکیني پیشرف او/یا خنډونه

د هدف په ترالسه کولو کې پیشرفت او /یا خنډونو په اړه بحث کول

د والدین  /ساتونکي نوم
د هدف د پیل نیټه

هدف

د پای ټاکل شوي نیټه

کارونه

د کورنۍ لیدلوری

د هدف وضعیت

ترالسه شوی

د ترالسه کیدلو نیټه

اوسنی هدف دوام لري

نوی

له دي وروسته نه راجع کیږي

د هدف په ترالسه کولو کې مخکیني پیشرف او/یا خنډونه

د هدف په ترالسه کولو کې پیشرفت او /یا خنډونو په اړه بحث کول

د ماشوم د کچي اهداف
د ماشوم نوم
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د هدف د پیل نیټه

هدف

د پای ټاکل شوي نیټه

کارونه

د کورنۍ لیدلوری

د هدف وضعیت

ترالسه شوی

د ترالسه کیدلو نیټه

اوسنی هدف دوام لري

نوی

له دي وروسته نه راجع کیږي

د هدف په ترالسه کولو کې مخکیني پیشرف او/یا خنډونه

د هدف په ترالسه کولو کې پیشرفت او /یا خنډونو په اړه بحث کول

د ماشوم نوم
د هدف د پیل نیټه

هدف

د پای ټاکل شوي نیټه

کارونه

د کورنۍ لیدلوری

د هدف وضعیت

ترالسه شوی

د ترالسه کیدلو نیټه

اوسنی هدف دوام لري

نوی

له دي وروسته نه راجع کیږي

د هدف په ترالسه کولو کې مخکیني پیشرف او/یا خنډونه

د هدف په ترالسه کولو کې پیشرفت او /یا خنډونو په اړه بحث کول

د ماشوم نوم
د هدف د پیل نیټه

هدف

د پای ټاکل شوي نیټه

کارونه

د کورنۍ لیدلوری

د هدف وضعیت

ترالسه شوی

د ترالسه کیدلو نیټه

اوسنی هدف دوام لري

نوی

له دي وروسته نه راجع کیږي

د هدف په ترالسه کولو کې مخکیني پیشرف او/یا خنډونه

د هدف په ترالسه کولو کې پیشرفت او /یا خنډونو په اړه بحث کول

د ماشوم نوم
د هدف د پیل نیټه

هدف

د پای ټاکل شوي نیټه

کارونه

د کورنۍ لیدلوری

د هدف وضعیت

ترالسه شوی
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د هدف په ترالسه کولو کې مخکیني پیشرف او/یا خنډونه

د هدف په ترالسه کولو کې پیشرفت او /یا خنډونو په اړه بحث کول

د مصونیت فیصله
د مصونیت وروستي فیصله

مصون

د مصونیت پالن وروستي فیصله

غیرمصون

پالن ته ضرروت نشته

په کور کې دننه د مصونیت پالن

له کور نه بهر د مصونیت پالن

د قضیي پالن
د قضیي پالن دا مشخص کوي چې کوم تغییرات باید راوستل شي چې د مصونیت تهدیدونه راکم شي او یا له مینځه یوړل شي ،او د والدین یا ساتونکي لخوا حفاظتي
ظرفیتونه لوړ شي ،تر څو د ماشوم له مصونیت او هوسایني څخه اطمینان ترالسه شي.
په کور کې دننه د قضیي پالن :دا پالن د دي لپاره جوړ شوی چې ماشومان په خپل کور کې پاته شي.
له کور نه بهر د قضیي پالن :دا پالن د دي لپاره جوړ شوی دی چې له ماشوم سره مرسته وکړي په وخت او مصونیت سره بیرته خپل کور ته ستون شي.
السلیکونه
د والدین  /سرپرست السلیک

نیټه

د والدین  /سرپرست السلیک

نیټه

د ماشوم ( له  12کلنی پورته) السلیک

نیټه

بل السلیک

نیټه

د سوشل سرویس د متخصص السلیک

نیټه

د سوپروایزر السلیک

نیټه

سپارښتني
د خدماتو د دوام لپاره قضیه پرانیستي ساتل کیږي
په امتحاني توګه بیرته کور ته تلل
په کور کې دننه د خدماتو دوام
له کور نه بهر د خدماتو دوام
 CFWSته انتقال
د قضیي تړل مناسب کار دی.
د مصونیت تهدیدات له منیځه وړل شوي دي او یا هم د کورنۍ او  /یا د مالتړ شبکي لخوا په بریالیتوب سره سنبال کیږي.
کورنۍ د خدماتو له اخیستلو ډډه کوي ،او هیڅ داسي قانوني صالحیت نشته چې د محکمي له الرې د خدماتو حکم ورکړ شي.
نور (لکه ،ټول ماشوم په قانوني توګه آزاد دي اویا هم په بشپړ دایمي پالن کې دي او بیرته به کور ته نه استول کیږي).
توضیح ورکړئ:
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