
 

 
 

 
 

 
 
 

  
  
 

 
 

 

Quý vị có thể giúp các
gia đình bảo vệ an
toàn cho con của họ 
Những bậc cha mẹ ai cũng yêu thương 
con cái mình và đều muốn bảo vệ cho 
con mình được an toàn. Đôi khi, trong 
cuộc sống có nhiều thử thách khiến 
các gia đình gặp khó khăn trong việc 
đáp ứng nhu cầu của con cái. Những 
cha mẹ trong tâm trạng căng thẳng có 
thể xảy ra tình trạng ngược đãi hoặc 
bỏ bê con cái mình nhiều hơn. Có thể 
họ không biết tìm nơi nào để được 
giúp đỡ. Các gia đình sống trong cộng 
đồng cần quý vị giúp đỡ trong việc 
bảo vệ an toàn cho con cái của họ khi 
đời sống gặp khó khăn. 

minh (smart phone) của quý vị để vào
trực tiếp trang mạng của FAR, hoặc vào: 
www.dshs.wa.gov/ca/about/far.asp 
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Muốn biết thêm thông tin, 
hãy liên lạc: 

Sử dụng mã số QR và điện thoại thông

Cần có một 
cộng đồng để
bảo vệ an toàn 
cho trẻ em 

Quý vị có thể 
giúp chúng tôi 
xây dựng một cộng 
đồng an toàn cho con 
cái của chúng ta 
hay không? 

Family Assessment
Response (FAR) của 
Tiểu Bang Washington 
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Với sự trợ giúp của cộng
đồng, sẽ có thêm nhiều trẻ
em được an toàn ở nhà 
Chương trình Family Assessment Response 
(FAR - Thẩm Định Toàn Diện Gia Đình) mới của 
Children’s Administration (Nha Quản Trị Trẻ Em) 
cho phép chúng tôi sử dụng một phương pháp 
khác đối với một số gia đình có cáo buộc ngược 
đãi hoặc bỏ bê con cái. Một số gia đình cần được 
điều tra để bảo vệ an toàn cho trẻ em. Một số gia 
đình khác cần có mối quan hệ trở lại với cộng 
đồng, gia đình và bạn bè của họ. 

Những gia đình hưởng chương trình trợ cấp cho 
trẻ em thường mất đi mối quan hệ này. Khi các 
gia đình có mối quan hệ trở lại với cộng đồng của 
họ, họ không những hiểu biết thêm về sự hỗ trợ 
và các dịch vụ mà họ có thể được nhận, mà còn 
hòa nhập vào cộng đồng theo chiều hướng hỗ trợ 
những người khác nữa. 

Tất cả chúng ta đều trông mong vào các gia 
đình và cộng đồng trong những lúc khó khăn. 
Khi các gia đình tạo được mối quan hệ này 
thì điều đó sẽ giúp họ bảo vệ an toàn cho 
con cái của họ. 

Đầu tư vào các 
gia đình rất tốt
cho các doanh 
nghiệp. 

Các doanh nghiệp lớn và
nhỏ đều có thể giúp ngăn
chặn tình trạng ngược đãi
và bỏ bê trẻ em 
Các gia đình cần sự giúp đỡ của quý vị trong việc: 
Duy trì mái ấm an toàn cho con cái của họ:
•	 Sửa chữa đường ống nước 
•	 Công việc về điện 
• Làm cổng và hàng rào 
• Giữ các tiện ích tiếp tục hoạt động (điện, sưởi, 

nước, cống rãnh, rác, điện thoại) 
• Đồ đạc trong nhà 
• Dụng cụ vệ sinh 

Sử dụng các dịch vụ và nguồn cung cấp khác: 
• Quần áo và giày 
• Học kèm tại trường và dụng cụ học tập 
• Chỗ ở an toàn (tìm các lựa chọn về chỗ ở an 

toàn - giúp thuê nhà) 
• Phương tiện đi lại 

Vé xe buýt
Sửa chữa xe 
Đưa đón khi đi khám bệnh 

•	 Các dịch vụ chuyên nghiệp 
•	 Học hỏi các kỹ năng sống căn bản (như tìm 

việc làm, nuôi dạy con cái, dinh dưỡng, tìm bác 
sĩ nhận phiếu bảo hiểm y tế, giữ gìn chỗ ở an 
toàn và vệ sinh). 

Quý vị có thể cống
hiến thời giờ hoặc
tài năng của quý vị
để bảo vệ an toàn 
cho trẻ em không? 

Family Assessment
Response (FAR) của
Tiểu Bang Washington 
Children’s Administration (Nha Quản 
Trị Trẻ Em) đang từ từ đưa chương 
trình Family Assessment Response 
(FAR - Thẩm Định Toàn Diện 
Gia Đình) vào các văn 
phòng địa phương trong
thời gian giữa tháng An toàn của 
Giêng năm 2014 và trẻ em luôn 
tháng Bảy năm 2016, luôn là trọng
nếu ngân sách cho tâm trongphép. Các gia đình có 
cáo buộc ngược đãi và công việc của
bỏ bê trẻ em, nhưng chúng tôi. 
không có nguy cơ đe 
dọa gây tổn hại nghiêm 
trọng trước mắt hoặc liên tục 
đến sự an toàn của đứa trẻ, sẽ hội đủ 
điều kiện tham gia chương trình FAR. 
Những cáo buộc này phải phù hợp với 
định nghĩa pháp lý về ngược đãi và 
bỏ bê trẻ em trong luật pháp của tiểu 
bang Washington (RCW 26.44.020). 

Khi Bộ nhận được cáo buộc về lạm 
dụng tình dục hay hành hạ thân thể 
nghiêm trọng hoặc bỏ bê, gia đình 
đó sẽ bị giao cho CPS điều tra như 
thông thường. 


