STATE OF WASHINGTON

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

Name and Mailing Address

Stimate/ă Name,
Vă mulțumim pentru colaborarea cu Administrația copiilor în timpul Răspunsului de Evaluare a Familiei
dvs. (FAR). Sper că a fost util pentru dvs. și pentru familia dvs. Dosarul dvs. la Administrația copiilor
este închis.
După cum știți, sănătatea, siguranța și bunăstarea familiei dvs. sunt foarte importante. Integrarea în
comunitatea dvs. pentru a găsi resurse, sprijin și conexiuni este un mod de a îmbunătăți siguranța și
bunăstarea copiilor dvs. Vă oferim unele dintre resursele și programele comunitare care pot fi utile
pentru dvs. în viitor:
Community Resource(s) List
Dorim să știm mai multe detalii despre experiența dvs. pentru a ne îmbunătăți în continuare serviciile.
O companie de cercetare numită TriWest desfășoară un scurt sondaj în rândul familiilor care au
participat la FAR. TriWest va menține identitatea familiilor care răspund la sondaj confidențială.
Apreciem feedback-ul dvs. și vă prezentăm atașat o copie a sondajului. Vă rugăm să o completați și să
o returnați în plicul timbrat alăturat.
Dacă aveți întrebări, preocupări sau comentarii, pot fi contactat/ă la Telephone Number (include area
code) sau la Email Address.
Cu stimă,
CA Worker's Name
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FAMILY ASSESSMENT RESPONSE (FAR)

Sondaj pentru familiile FAR
FAR Family Survey
Vă mulțumim pentru participarea la acest scurt sondaj în legătură cu experiența dvs. la Răspunsul de evaluare a
familiei (FAR). Acest sondaj este desfășurat de TriWest Group pentru a evalua programul FAR și a afla ce merge bine
și ce domenii pot fi îmbunătățite.
Toate informațiile pe care le partajați vor fi păstrate strict confidențiale. Vă rugăm să returnați în plicul timbrat
autoadresat atașat.
1. V-a contactat un asistent de caz FAR pentru a programa o oră în vederea unei întâlniri cu dvs. înainte de
intervievarea copiilor dvs?
Da
Nu
Prefer să nu răspund.
2. Asistentul dvs. de caz FAR v-a oferit oportunitatea de a discuta punctele forte, convingerile și tradițiile
familiei dvs.?
Întotdeauna.

Uneori.

Niciodată.

Nu foarte des.

N/A

3. Lucrătorul meu de caz a ascultat opțiunea mea în legătură cu măsura în care familia mea are sau nu nevoie
de servicii.
Cu totul de acord.

De acord.

Împotrivă.

Cu totul împotrivă.

N/A

4. S-au luat decizii importante despre familia mea fără a mi se cere părerea.
Cu totul de acord.

De acord.

Împotrivă.

Cu totul împotrivă.

N/A

5. În ansamblu, familia dvs. are o situație mai bună sau mai rea în urma acestei experiențe?
Mult mai bună. Oarecum mai bună.

Oarecum mai rea.

Mult mai rea.

Nicio schimbare.

N/A

6. Cât de mulțumit/ă sunteți de modul în care dvs. și familia dvs. ați fost tratați de asistentul de caz sau
asistenții sociali pentru copii care v-au vizitat acasă?
Foarte mulțumit. În mare parte mulțumit. În mare parte nemulțumit.

Foarte nemulțumit.

N/A

Foarte nemulțumit.

N/A

7. Cât de mulțumit/ă sunteți de ajutorul primit sau care v-a fost oferit?
Foarte mulțumit. În mare parte mulțumit. În mare parte nemulțumit.

8. Pentru a identifica biroul la care ați primit serviciile, vă rugăm să introduceți codul dvs. poștal format din
cinci cifre. Dacă nu doriți să furnizați aceste informații, vă rugăm să lăsați câmpul necompletat.
cod poștal din 5 cifre
9. Vă mulţumim pentru timpul acordat şi pentru feedback-ul important. Dacă sunteți dispus(ă) să fiți
contactat(ă) de TriWest pentru a furniza feedback sau comentarii suplimentare sau dacă doriți să ne lăsați
un mesaj, vă rugăm să ne lăsați un mesaj și/sau un număr de telefon în căsuța de comentarii de mai jos. În
caz contrar, puteţi lăsa această secţiune necompletată. Vă mulţumim din nou pentru asistenţă.
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