STATE OF WASHINGTON

DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
CHILDREN’S ADMINISTRATION
Specific Office

Name and Mailing Address

नाम Name,
तपा�को पा�रवा�रक मूल्याङ प्र�त�क (FAR) को दौरान बालबा�लकाहरूक व्यवस्थापन ला�ग कायर गन्
ुर भएकोम
धन्यवाद मलाई आशा छ यो तपा� र तपा�को प�रवारको ला�ग उपयोगी �थयो। बालबा�लकाहरूक व्यवस्थनसँगको
तपा�को िस्थ� अझ निजक हुँदैछ।
तपा�लाई थाहा भएअनुसार, तपा�को प�रवारको सुर�ा र कल्या ब�ढ महत्तपूणर छन ्। संसाधनहर, सहायता, र
सम्पकर्हर ला�ग हाम् समाजसँग जो�डनु तपा�को बालबा�लकाहरूक सुर�ा र कल्याणला सुधान� एउटा राम् त�रका
हो। हामी तपा�लाई केह� सामािजक संसाधनहर र कायर्क्र प्रद गद� छ� जन
ु तपा�लाई भ�वष्यम मद्दतग हुन

सक्छन्

Community Resource(s) List
हाम् संसाधनहरूक सध
ु ार गनर्क ला�ग हामी तपा�को अनभ
ु वको बारे मा अझ ब�ढ जान् चाहन्छौ TriWest भन्न
अनुसन्धा कम्पनील FAR मा सहभागी हुनु भएका प�रवारहरूसँ सानो सव��ण गद� छ। TriWest ले सव��णमा

�वश्वसनीयत पूव्
र उत्त �दनुभएका प�रवारहरूक प�रचय गन�छ। हामी तपा�को प्र�त�क्र आदर गछ� र सव��णको
प्र�त�ल बन् गछ�। कृपया यसलाई भन्होस
र छाप लगाइएको बन् खाममा �फतार गनुर्होस्
ुर
य�द तपा�सँग कुनै प्रश्, िज�ासाहर वा �टप्पणीह छन ् भने म Telephone Number (include area code) वा

Email Address मा पुग् सक्छु
भवद�य,
CA Worker's Name
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FAMILY ASSESSMENT RESPONSE (FAR)

FAR पा�रवा�रक सव��ण
FAR Family Survey

प�रवार मूल्याङ् प्र�त�क (FAR) को बारे मा तपा�को अनुभवसँगै हाम् �वस्तृ सव��णमा सहभागी हुनको ला�ग धन्यवाद यो सव��ण

FAR कायर्क्रमह मल
ू ्याङ् गनर र कुन कुराले राम् काम ग�ररहे को छ र कुन �ेत्रहर सुधार गनुर पछर भनेर पत्त लगाउनको ला�ग

TriWest द्वार आयोजन हुँदैछ।

तपाइँले उपलब् गन्
ुर भएक जानकार� पूणर रूपम गुप् रा�खनेछ। कृपया आफ्न ठे गाना भएको छाप लगाएको बन् खाममा �फतार गन्होस्
ुर
1. तपा�को बालबा�लकाहरूक अन्तरवाता �लनु भन्द प�हले FAR कायर्कतार्हर तपा�लाई समय सेट अपको ला�ग सम्पक गनुर्भएक
थयो?

गरे

गरे नन ्

म जवाफ �दन चाहन्न
2. FAR कायरकतार्ल तपा�लाई आफ्न प�रवारको शिक्, �वश्वासह र परम्पराहरू बारे मा छलफल गन� अवसर �दनुभएको �थयो?
सधै।

क�हलेकाह�ं।

खासै प्र: �दएनन ्।

क�हल्यैप� नाइँ।

3. मेरो प�रवारलाई कुन-कुन सेवाहरूक आवश्यकत पछर वा पद� न भन्न बारे मा हाम् �वकल्पह सुन्नुभएक �थयो।
पूणर रूपल स्वीका गछुर्

स्वीका गछुर्

अिस्वका गछुर्

4. मेरो प�रवारको बारे मा मह्त्वपु �नणर्यह मेरो अनुपिस्थ�तम बनाइएका �थए।
पण
ू र रूपल स्वीका गछुर्

स्वीका गछुर्

अिस्वका गछुर्

पूणर रुपल अिस्वका गछुर्

लागू हुँदैन

पण
ू र रुपल अिस्वका गछुर्

लागू हुँदैन

5. समग्र, यस अनुभवको कारणले गदार तपा�को प�रवारमा राम् असर परे को छ वा नराम् असर परे को छ?
धैरै राम्र

अ�लक�त राम्र

अ�लक�त नराम्र

लागू हुँदैन

धेरै नराम्र

कुनै प�रवतर् भएन।

लागू हुँदैन

6. तपा�को घरमा आउनभ
ु एका कायर्कता वा बालबा�लकाहरूक सेवाहरूक कायर्कतार्हर तपा� र तपा�को प�रवारसँग दे खाउनु भएको
आचरण दे �ख तपा� क�तको सन्तुष हुनह
ु ु न्?
धेरै सन्तुष्

प्र: सन्युष्

प्र: असन्तुष्

धेरै असन्तुष्

7. तपा�ले पाउनु भएको वा तपा�लाई प्रस्ता ग�रएका मद् दे �ख तपा� क�तको सन्तुष हुनुहुन्?
धेरै सन्तुष्

प्र: सन्युष्

प्र: असन्तुष्

धेरै असन्तुष्

लागू हुँदैन

लागू हुँदैन

8. तपा�ले सेवाहर प्रा गन� कायार्ल थाहा पाउनको ला�ग, कृपया तपा�को पाँच अङ्कक िजप कोड प्र�व गनुर्हो स् य�द तपा� यी
जानकार�हर प्रद गनर चाहनुहुन् भने, कृपया ठाउँ खाल� छोड्नुहो स्
5-अङ्कक िजप कोड

9. तपा�को समय र महत्तपूणर प्र�त�क ला�ग धन्यवाद य�द तपा� थप �टप्पण वा प्र�त�क्र ला�ग TriWest को सम्पकर् रहन

चाहनुहुन् वा हामीलाई सन्दे छोड् चाहनुहुन् भने, कृपया �टप्पण बाकसमा हामीलाई सन्दे र/वा आफ्न फोन नम्ब छोड्नुहो स्

अन्यथ, तपा� यो भाग खाल� छोड् सक्नुहुन् तपा�को सहायताको ला�ग फे�र धन्यवाद
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