STATE OF WASHINGTON

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

Name and Mailing Address

ਿਪਆਰੇ/ਿਪਆਰੀ Name,
ਆਪਣੇ ਫੈਿਮਲੀ ਅਸੈਸਮ�ਟ ਿਰਸਪ�ਸ (FAR) ਦੌਰਾਨ Children’s Administration ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਮੈਨੰ ੂ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਮੱ ਦਦਗਾਰ ਸੀ। Children’s Administration ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਬਹੁਤ ਅਿਹਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ
ਵਸੀਿਲਆਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ� ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹ�, ਿਜਹੜੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਮੱ ਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
Community Resource(s) List
ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ�ਗੇ, ਤ� ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕੀਏ। ਇਕ ਖੋਜ ਕੰ ਪਨੀ
ਿਜਸ ਦਾ ਨ� TriWest ਹੈ, ਉਨ�� ਪਿਰਵਾਰ� ਦਾ ਇਕ ਸੰ ਖੇਪ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਨ�� ਨ� FAR ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। TriWest
ਵੱ ਲ� ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ
ਸਰਵੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਿਟਕਟ� ਲੱਗੇ ਿਲਫਾਫੇ ਿਵੱ ਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦਉ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਿਚੰ ਤਾ ਜ� ਿਟੱ ਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ Telephone Number (include area code) ਉਤੇ
ਜ� ਈਮੇਲ Email Address ਉਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਭਿਚੰ ਤਕ,
CA Worker's Name
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FAMILY ASSESSMENT RESPONSE (FAR)

FAR ਫੈਿਮਲੀ ਸਰਵੇ
FAR Family Survey
ਫੈਿਮਲੀ ਅਸੈਸਮੈਟ ਿਰਸਪ�ਸ (FAR) ਸਬੰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੰ ਖੇਪ ਸਰਵੇ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਰਵੇ TriWest
Group ਵੱ ਲ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ FAR ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ
ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਨ�� ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਿਲਖੇ ਤੇ ਿਟਕਟ�
ਲੱਗੇ ਿਲਫਾਫੇ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦਉ।
1. ਕੀ FAR ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹ ਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਕੇ ਸਮ� ਿਲਆ ਸੀ?
ਹ�
ਨਹ�
ਮ� ਜਵਾਬ ਨਹ� ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ
2. ਕੀ FAR ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱ ਥਾਵ�, ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼� ਤੇ ਰਵਾਇਤ� ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱ ਤਾ?
ਹਮੇਸ਼ਾ

ਕਦੇ-ਕਦੇ

ਅਕਸਰ ਨਹ�

ਕਦੇ ਨਹ�

ਲਾਗੂ ਨਹ�

3. ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਿਵਕਲਪ� ਨੂੰ ਸੁਿ ਣਆ ਿਕ ਕੀ ਮੇਰ ੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ ਜ� ਨਹ�।
ਬਹੁਤ ਸਿਹਮਤ

ਸਿਹਮਤ

ਅਸਿਹਮਤ

ਬਹੁਤ ਅਸਿਹਮਤ

ਲਾਗੂ ਨਹ�

ਬਹੁਤ ਅਸਿਹਮਤ

ਲਾਗੂ ਨਹ�

4. ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਅਿਹਮ ਫੈਸ ਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣੇ ਬਗ਼ੈਰ ਲਏ ਗਏ।
ਬਹੁਤ ਸਿਹਮਤ

ਸਿਹਮਤ

ਅਸਿਹਮਤ

5. ਕੁੱ ਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਕੀ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਜ� ਮਾੜੀ ਹੋਈ ?
ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ

ਕੁਝ ਕੁ ਵਧੀਆ

ਕੁਝ ਕੁ ਮਾੜੀ

ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ

ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ�

ਲਾਗੂ ਨਹ�

6. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਜ� ਬਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਵਰਕਰ� ਵੱ ਲ� ਤੁਹ ਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹ ਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਿਜਸ ਤਰ�� ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਕੰ ਨੀ ਕੁ ਸੰ ਤੁਸ਼ ਟੀ ਹੈ?
ਬਹੁਤ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ

ਕਾਫੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ

ਕਾਫੀ ਅਸੰ ਤੁਸ਼ਟ.

ਬਹੁਤ ਅਸੰ ਤੁਸ਼ਟ

ਲਾਗੂ ਨਹ�

ਬਹੁਤ ਅਸੰ ਤੁਸ਼ਟ

ਲਾਗੂ ਨਹ�

7. ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਮੱ ਦਦ ਿਮਲੀ ਜ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤ� ਤੁਹ ਾਡੀ ਿਕੰ ਨੀ ਕੁ ਸੰ ਤੁਸ਼ ਟੀ ਹੈ?
ਬਹੁਤ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ

ਕਾਫੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ

ਕਾਫੀ ਅਸੰ ਤੁਸ਼ਟ.

8. ਿਜਸ ਦਫਤਰ ਤ� ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵ� ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੰ ਜ ਅੰ ਕ� ਦਾ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜੇ
ਤੁਸ � ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ� ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱ ਡ ਿਦਉ।
5-ਅੰ ਕ� ਦਾ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ
9. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਵਕਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹ ਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸ � ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ TriWest ਤੁਹ ਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇ ਤ� ਿਕ
ਤੁਸ � ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਕੋ, ਜ� ਤੁਸ � ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨ� ਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਿਟੱ ਪਣੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨ�
ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨ� ਹਾ ਿਲਖ ਿਦਉ ਅਤੇ/ਜ� ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰ ਬਰ ਿਲਖ ਿਦਉ। ਨਹ� ਤ� ਤੁਸ � ਇਸ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧੰ ਨਵਾਦ।
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