STATE OF WASHINGTON

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

Name and Mailing Address

Minamahal na Name,
Salamat sa inyong pakikipagtulungan sa Children’s Administration sa panahon ng inyong Family
Assessment Response (FAR). Sana nakatulong ito sa inyo at sa inyong pamilya. Isinasara na ang
inyong kaso sa Children’s Administration.
Gaya ng alam ninyo, ang kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng inyong pamilya ay napakahalaga.
Ang pagsali sa inyong komunidad upang maghanap ng mga mapagkukunan, suporta at mga
koneksyon ay isang paraan upang mapahusay ang kaligtasan at kapanakan ng inyong mga anak.
Binibigyan namin kayo ng ilang mga mapagkukunan at programa sa komunidad na maaaring
makatulong sa inyo sa hinaharap:
Community Resource(s) List
Gusto naming malaman pa ang tungkol sa inyong karanasan para patuloy naming mapahusay ang
aming mga serbisyo. Ang isang kumpanya sa pagsasaliksik na tinatawag na TriWest ay nagsasagawa
ng isang maikling survey sa mga pamilyang lumahok sa FAR. Pananatilihing kompidensyal ng TriWest
ang pagkakakilanlan ng mga pamilya na sasagot ng survey. Pinahahalagahan namin ang inyong
feedback at naglakip ng kopya ng survey. Mangyaring sagutan ito at ibalik ito sa nakalakip na sobreng
may selyo.
Kung mayroon kayong anumang mga tanong, alalahanin o mga komento maaari ninyo akong tawagan
sa Telephone Number (include area code) o sa Email Address.
Taos-puso,
CA Worker's Name
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FAMILY ASSESSMENT RESPONSE (FAR)

Survey ng FAR para sa Pamilya
FAR Family Survey
Salamat sa paglahok sa maikling survey na ito tungkol sa inyong karanasan sa Family Assessment Response (FAR).
Ang survey na ito ay isinasagawa ng TriWest Group upang masuri ang programa ng FAR at malaman kung ano ang
gumagana mabuti at kung aling mga larangan ang kailangang pahusayin.
Ang lahat ng ibabahagi ninyong impormasyon ay pananatilihing kompidensyal. Mangyaring ibalik sa nakalakip na
sobreng may address at selyo.
1. Tinawagan ba kayo ng isang caseworker ng FAR upang magtakda ng oras ng pakikipagkita sa inyo bago
kapanayamin ang inyong mga anak?
Oo
Hindi
Mas gugustuhin kong huwag sagutan.
2. Binigyan ba kayo ng FAR caseworker ng pagkakataong talakayin ang mga kalakasan, paniniwala at mga
tradisyon ng inyong pamilya?
Palagi.

Sa ilang pagkakataon. Hindi masyadong madalas.

Hindi kailanman.

Hindi naaangkop

3. Nakinig ang aking caseworker sa aking opsyon kung kailangan o hindi ng aking pamilya ang mga serbisyo.
Lubos na Sumasang-ayon. Sumasang-ayon. Hindi sumasang-ayon. Lubos na hindi sumasang-ayon. Hindi naaangkop

4. Gumawa ng mga mahalagang desisyon tungkol sa aking pamilya nang walang mungkahi mula sa akin.
Lubos na sumasang-ayon. Sumasang-ayon. Hindi sumasang-ayon. Lubos na hindi sumasang-ayon. Hindi naaangkop

5. Sa pangkalahatan, mas naging mabuti ba o mas lumala ang inyong pamilya dahil sa karanasang ito?
Mas mabuti.

Medyo mas mabuti.

Medyo malala.

Mas lumalala. Walang pagbabago. Hindi naaangkop

6. Gaano kayo nasisiyahan sa paraan ng pagtrato sa inyo at sa inyong pamilya ng caseworker o ng mga
manggagawa para sa mga serbisyo sa mga bata na bumisita sa inyong tahanan?
Talagang nasisiyahan. Halos nasisiyahan.

Halos hindi nasisiyahan.

Talagang hindi nasisiyahan. Hindi naaangkop

7. Gaano kayo nasisiyahan sa tulong na natanggap o ibinigay sa inyo?
Talagang nasisiyahan. Halos nasisiyahan.

Halos hindi nasisiyahan.

Talagang hindi nasisiyahan. Hindi naaangkop

8. Upang makilala ang opisina kung saan ninyo natanggap ang mga serbisyo, pakilagay ang limang
numerong zip code. Kung ayaw ninyong ibigay ang impormasyong ito, paki-iwanang blangko ang puwang.
5-digit zip code
9. Salamat sa inyong oras at sa mahalaga ninyong feedback. Kung papayag kayong tawagan ng TriWest
upang magbigay ng karagdagang feedback o mga komento, o kung gusto ninyong mag-iwan ng mensahe
sa amin, mangyaring mag-iwan ng mensahe sa amin at/o ng numero ng inyong telepono sa kahon ng
komento na nasa ibaba. Kung hindi, maaari ninyong iwanang blangko ang bahaging ito. Salamat muli sa
inyong tulong.
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