STATE OF WASHINGTON

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

Name and Mailing Address

ክቡራን Name,
ኣብ ናይ ግምጋማዊ መሓቶት ናይ ህፃናት ምሕዳራ ሐቢሮምና እጃሞም ስለ ዝስርሑ ነመስግን
(ኤፍኤአር)። እዚ ን ስድራኹምን ንባዕልኩምን ሐጓዚ ምኻኑ ተስፋ እገብር። ናይ ህፃናት ምምሕዳራ
ምኽንያት ኩለንተናዊ ብምኻኑ አገዳሲ ምኻኑ ቁብል’ዩ፡፡
ከም ዝፋለጥ ናይ ጥዕና፣ ድሕንነት፣ ምችዊ ኩነት ንምፋጠር አገዳሲ እዩ። ምስ ማሕበረሰብ ብጥምሪት
ብምስራሕ ፋልፋል ሃፍቲ ሐገዛትን ረክባትን ብምኽርባት ናይ ህፃናት ድሕንነት ምምዕባል የድሊ። አብ
መፃኢ ሐገዝቲ ምስ ዝኾኑ ምስ ጉዳያት ማሕበረሰብ ዝራኸቡ ዕማማት ንምድህሳስ ዝሕግዙ ደገፋቲ
መድባት ክነላልየኩም ኢና፡
Community Resource(s) List
ዘለኩም ልምዲ ብዝበለፀ ንምፋታሽ ቀፃሊ ዝኾኑ ተኸታተል መደባት ዘረጊሕና ቀፃሊ ግልጓሎት
ክንህበኩም ኢና። እዩ ንምክያድ ፅንዓታት ዝተጠየሸ ትሪዌስት ዝበሃል ትካል ሐፂር ስድራን ተስተፋትን
ዘጠመረ ፅንዓት ምስ ፋር ተሐፈቑ ከካይድ እዩ። ቲሪዌስት ናይ ስድራኩም መንነት ብሚስጥር ዝዕቆብን
ናይቲ ፅንዓት ምላሻት ዘንብርን እዩ። ንትግሃት ዝተመልኦ ሪኢቶታቶኩም ሃኒፅቲ ብምኻኖም ነመስግን
ናይ ዕንዓት ቅዳሕ ይሐዙ። በይዝኦም እዚ መሓታት ምስ መልኡ አብቲ ዕንበሎጥ።
ዝኾነ ዓይነት ሕቶ እንተሃልቶዎም፣ ንተወሳኺ ሪኢቶ እቲ ፅንዓት ንምክታት Telephone Number (include
area code) ኣብ Email Address
ብኣቕርቦት
CA Worker's Name
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FAMILY ASSESSMENT RESPONSE (FAR)

FAR (ፋር) ስድራ ቤት ፅንዓት
FAR Family Survey
አብዚናይ ስድራ ቤት ፅንዓት ንዝገበርዎ ተሳትፎ ዕዙዝ ምስጋናና ንቐርብ (Family Assessment Response (FAR))።
እዚ ፅንዓት ብናይ ጉጅለ ቲሪዌስት ምስ ፋሪ ተፀንቢሩ ብዝሐዘ መደብ ዝተደለወ እንትኸውን ናይዚ መደብ ብሉፅ ወገንን
ከባቢ ዝግበረሎም ስራሕታት አበይ ምኻኖም ይገምግሙ።
ኩሎም ዝፀራሕኩምዎም ሐበሬታት ብጥብቂ ሚስጥር ከም ዝዕቀቡ ነረጋግፅ። እቲ ብክታምን ማሕተምን ዝዓረፎ ኢንቨሎፕ
አድራሻ በይዝኦም ተመላሲ ይግበሩ።
1. ናይ ፋር ናይዚ ናትዓዊ ናይ ስራሕ ገምጋም በቲ ቆላ መሐተት ቅድሚ ንህፃናት ምቕራቦም ናይ ግዘ ምትዕረራይ
ይገብሩ?
እወ
አይኮነን
ምላሽ ንዘይምሃብ ይመረፅ።
2. እዚ ናይ ፋር ስራሕ ፅንዓት ንክትዛተዩ፣ ካብ ውሽጢ ስድራ ዘሎ ርክብ፣ እምነትን ልማድን ክተደንፋዑ ሐጊዝኩም ዶ?
ኩሉግዘ።
3.

ንዝተወሰነ ግዘ።

ኩሉሽባ አይኮነን።

ፋፁምን።

ምላሽ ክህብ አይመርፅ።

እዚ ንጥፈት ናይ ቤተሰብ ኩነታት ናይ ስድራ ተባልጓልነት ብፅምና ክተዕብዩ ዕድል ፈጢልኩም እዩ ኢልኩም
ትአምኑ?
ብፅኑዕ ይስማማዕ።

አስማምዕን።

አይስማምዕን።

ፈፂመ አይስማማዕን።

ምላሽ ክህብ አይመርፅ።

ፈፂመ አይስማማዕን።

ምላሽ ክህብ አይመርፅ።

4. አገዳሳ ዘሎ ብዘይካ ገለ ናተይ እታወት ይካየድ ነይሩ።
ብፅኑዕ ይስማማዕ።

አስማምዕን።

አይስማምዕን።

5. ቤተሰብኩም በዚ ዘተ ዝነቐለ ዝነበረ ረክብ ብሉፅ ይኾይኑ ወይስ ደብዚዙ?
ብጣዕሚ ብሉፅ ኾይኑ።

ይሐን እዩ።

ብኢሱዎ።

ብጣዕሚ ደብዚሁ (ብኢሱ)። ለውጢ የብሉን። ምላሽ ክህብ አይመርፅ።

6. ናይ ስድራኹም ኩነታት ካብዚ ናይ ቤተሰብ ግልጓሎት፣ እናመፁ ዝረእኹም ዝህብኹም መሐብሐቢ ኩነት ከመይ
ትሪእዎ?
ብጣዕሚ አፅጋኢ እዩ።

ደሐን እዩ።

ብአብላጫ አፅጋቢ አይኮነን።

ብጣዕሚ አፅጋቢ አይኮነን። ምላሽ ክህብ አይመርፅ።

7. በቲ ዝተውሀበኩም አገልግሎት ረኺዕኹም ዶ?
ብጣዕሚ አፅጋኢ እዩ።

ደሐን እዩ።

ብአብላጫ አፅጋቢ አይኮነን።

ብጣዕሚ አፅጋቢ አይኮነን። ምላሽ ክህብ አይመርፅ።

8. እቲ ግልጋሎት ዝረከብክምሉ ፅሕፈት ቤት ፈሊና ንክንፈልጥ በይዝኮም እቲ በዓል ሐሙሽተ አሃድ (ድጅት) ዚፕኮድ
ይምልኡ አብዚ ሐበሬታኹም ክተንብሩ እንድሕር ዘይመረፅኩም እቲ ክፋቲ ቦታ ዘይምምለእ ትኽእሉ
5-ዲጂት ዚፕ ኮድ
9. ግዚኹም መስዋ እቲ ጌርኩም ሪኢቶኩም ስለ ዘንበርኩም አዚና ነመስግን እንድሕር ብታይርዊስት ንተወሳኺ
ሐበሬታ፣ ሪኢቶ ተሐቲትኩም በቲ ዝተነፀረ ወይ ተወካኺ አድራሻ ወይ መልእኽቲ፣ ሐበሬታ ሪኢቶ ንምሃብ ክጥዕም
በይዝኦም ስልኪ ቁፅሮም ኣብቲ ናይ ሪኢቶ ሳፁን ይግደፉ ተዘይኾኑ እዚ ክፍቲ ቦታ ባዶ ቦታ ክትሐድግዎ ትኽኢሉ
ኢኹም። ንዝሃብኩምዎ ድጋፍ ነመስግን።
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