ग्राहक
अक्तिकािहरू
एवम् सूचना

प

रिवािहरू अक्तन उनीहरूका समुदायहरूको
सि-सहयोगका साथ हामी हाम्रो सेवा
अन्तगगत िहेका हिे क क्तशशुको सुिक्षा, स्थाक्तयत्व
अक्तन क्तहतको वकाित यसप्रकाििे गर्छौं जसमा
परिवाि तथा उनीहरूको संस्कृ क्ततप्रक्तत सम्मान

___________________________________________________________

के सवकग िको नाउँ अक्तन टेक्तिफोन:
___________________________________________________________

सुपिभाइजि:

झक्तककएको हुन्र्छ।

___________________________________________________________

सहयोगी क्तनदेशक:
___________________________________________________________

क्तनदेशक:

कायागियका अवक्तस्थक्ततहरू:

फ्र्याङ्कक्तिन काउन्टी
क्तशशु सेवा
855 West Mound Street
Columbus, Ohio 43223-2208
614.275.2571
614.275.2755 (fax)

www.childrenservices.franklincountyohio.
gov/

Intake
East
West
Adoptions Dept.
Training Dept.
Human Resources
Client Rights

……
……
……
……
……
……
……

प्रशासक्तनक कायागियहरू:
855 West Mound St.
Columbus, OH 43223
614.275.2571

“परिवािहरूको सशक्तिकिणद्वािा क्तशशुहरूको संिक्षण”

4071 E. Main St.
4071 E. Main St.
1919 Frank Rd.
855 W. Mound St.
855 W. Mound St.
855 W. Mound St.
855 W. Mound St.

……
……
……
……
……
……
……

614.229.7100
614.421.5500
614.278.5800
614.341.6000
614.278.5906
614.351.2000
614.275.2621

24-घण्टा हटिाइन
614-229-7000

परिवािहरू अक्तन उनीहरूका समुदायहरूको सि-सहयोगका साथ हामी हाम्रो सेवा अन्तगगत िहेका
हिे क क्तशशुको सुिक्षा, स्थाक्तयत्व अक्तन क्तहतको वकाित यसप्रकाििे गर्छौं जसमा परिवाि तथा
उनीहरूको संस्कृ क्ततप्रक्तत सम्मान झक्तककएको हुन्र्छ।

फ्र्याङ्कक्तिन काउन्टी क्तशशु सेवा (Franklin County Children Services) द्वािा प्रकाक्तशत
ग्राहक अक्तिकािहरूको कायागिय (Office of Client Rights)
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रटप्पणीहरू
यो पुक्तस्तकाको बािे मा
तपाईंिाई यो पुक्तस्तका ददनु अक्तन हाम्रा के सवकग िहरूमध्ये कु नै एकक्तसत तपाईंको
प्रथम व्यक्तिगत अन्तवागतागमा यसबािे चचाग गनुग हाम्रो नीक्तत हो। यदद तपाईंक्तसत
प्रश्नहरू र्छन् भने, कृ पया मुख पृष्ठमा सूचीबद्ध आफना के सवकग ि वा सुपिभाइजििाई
फोन गनुगहोस्। यदद तपाईंको माक्तमिासम्बन्िी कायगवाही चक्तििहेको र्छ अक्तन
यसिाई हाम्रो कु नै एक क्षेत्रीय कायागियमा पठाइएको र्छ भने, नयाँ के सवकग ििे
तपाईंिाई नयाँ सुपिभाइजि अक्तन के सवकग िको नाउँ उपिब्ि गिाउनेर्छ।

प्रभावकािी ढङ्गमा सि-सञ्चािको तपाईंको अक्तिकािकोबािे मा
अङ्ग्रेजी भाषामा मौक्तखक वा क्तिक्तखत रूपिे संवाद गनग असमथग िहेका सबै
व्यक्तिहरूिाई फ्र्याङ्कक्तिन काउन्टी क्तशशु सेवाद्वािा उपिब्ि गिाइने सबै
सुक्तविाहरूप्रक्तत समान पहुँच हाक्तसि हुनेर्छ। जक्तहिे पक्तन सम्भव हुन्र्छ, क्तशशु
सेवाहरूका कमगचािी माफग त प्रभावकािी सि-संवाद उपिब्ि गिाइनेर्छ। यस्तो
सम्भव नभएको खण्डमा, प्रमाण पत्र हाक्तसि गिे को कु नै दोभासेिाई क्तनिःशुकक
उपिब्ि गिाइनेर्छ।

क्तवषयहरूको ताक्तिका
फ्र्याङ्कक्तिन काउन्टी क्तशशु सेवा के हो? ….……….…….….….…......... 3
फ्र्याङ्कक्तिन काउन्टी क्तशशु सेवा, FCCS-बाट म के अपेक्षा गर्न सक्छु ? …..

4

भाितीय क्तशशु ककयाण ऐनिे तपाईंिाई कसिी प्रभाक्तवत पार्छग? ..…….….. 5
मेिो परिवाििाई कु न सेवाहरूिे सहायता पुर्याउन सछर्छन्? …………….

6

मेिा क्तशशुहरूिे अक्तनवायग रूपिे घि र्छोड्न पिे के हुनेर्छ? ...………….…… 7
मेिा अक्तिकािहरू के हुन्? ..…………………………….………...…… 8
मेिा अक्तिकािहरूको सुिक्षा कसिी गरिनेर्छ? ……………………………. 12
जब सङ्कटको क्तस्थक्तत आउँ र्छ .………………………………………….. 15
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रटप्पणीहरू

फ्र्याङ्कक्तिन काउन्टी क्तशशु सेवा के हो?
हाम्रो एजेन्सीक्तसत क्तशशुक्तसत दुव्यव
ग हाि, उसको उपेक्षा अक्तन आश्रयसम्बन्िी िेफििहरूको जाँच गने
कानूनी अक्तिकाि र्छ। हामी क्तशशुहरूको सुिक्षा अथवा सङ्कटको क्तस्थक्ततमा परिवाििाई सहायता
पुर्याउनको िाक्तग मात्रै हस्तक्षेप गर्छौं। हाम्रो प्रािक्तम्भक िष्य य क्तशशुहरूिाई घिमा सदैव सुिक्तक्षत िानु
अक्तन कु नै माक्तमिािाई उत्पन्न हुनबाट िोक्नको िाक्तग आवश्यक सेवाहरू उपिब्ि गिाउनु हो। कु नै
माक्तमिा उत्पन्न भएको खण्डमा, त्यसप्रक्तत हामा तीन थिीका प्रक्ततदियाहरू हुन्र्छन्। क्तशशुिाई
सुिक्तक्षत ढङ्गमा घिमै िान सदकन्र्छ भने, हामी पिस्पि सहमक्ततद्वािा तयाि पािेको योजनामाक्तथ
परिवािक्तसत क्तमिेि काम गर्छौं अक्तन ती समस्याहरूको समािान गने प्रयास गनेर्छौं जुन समस्याहरू
क्तिएि उनीहरू हामीसमक्ष आएका क्तथए। कक्ततपय अवसिहरूमा क्तशशुहरूिाई अस्थायी रूपमा
उनीहरूको घिबाट हटाउनु आवश्यक ठहर्छग। परिवाि ि क्तशशु बीच सुिक्तक्षत ढङ्गमा मेिक्तमिाप
गिाउनु असम्भव क्तसद्ध भएको खण्डमा, एजेन्सीिे क्तशशुिाई स्थायी रूपमा आफ्नो क्तजम्मामा क्तिनेर्छ
अक्तन उसिाई एडप्शन अथागत् दत्तक ग्रहणको िाक्तग उपिब्ि गिाउनेर्छ।
कु नै माक्तमिा चक्तििहेको अवक्तिभरि नै परिवािहरूिाई जानकािी ददन अक्तन क्तनणगय क्तिने
प्रदियाको एक क्तहस्सा बन्नको िाक्तग प्रोत्साक्तहत गरिन्र्छ। परिवािहरूिे उनीहरूिाई चुनौती ददने
समस्याहरूको पक्तहचान गनगमा मद्दत पुर्याएको अक्तन त्यसिाई सहायता क्तनक्तम्त तयाि पारिने
सेवा योजनामा सामेि गिेको खण्डमा, हामी उनीहरूको सवागक्तिक सहायता गनग सक्नेर्छौं।
हिे क क्तशशु एक रटकाउ साथै स्थायी घिको हकदाि हुन्र्छ। यो स्थाक्तयत्व िेिै तरिकाहरूद्वािा
प्रदान गनग सदकन्र्छ — जन्म क्तिएको परिवािक्तसत पुनमेि, नातेदािहरूको आश्रय, दत्तक ग्रहण,
पािक परिवािक्तसत सम्पकग अक्तन/अथवा समुदायक्तसत सम्पकग । यी उपायहरूद्वािा क्तशशुिाई वा
युवािाई जीवन पयगन्त सहािा ददन सदकन्र्छ।

24-घण्टा हटिाइन
614-229-7000

क्तशशु सेवािे क्तनम्न क्तस्थक्ततहरूमा तपाईंिे उसिाई फोन गिे को चाहन्र्छ:


तपाईंको क्तवचािमा सुिक्षात्मक सेवाहरू तपाईं स्वयम् वा तपाईंको परिवािको िाक्तग
उपयोगी क्तसद्ध हुन सछर्छ।

 तपाईंिे एकपकट सुिक्षात्मक सेवाहरू प्राप्त गनुभ
ग एको क्तथयो अक्तन तपाईंिाई फे रि यसको आवश्यकता र्छ।


तपाईंको क्तवचािमा कु नै क्तशशु वा परिवाििाई सुिक्षात्मक सेवाहरूको खाँचो र्छ।
-फोन गने व्यक्तिक्तसत अज्ञात िहने अक्तिकाि हुन्र्छ-

क्तशशु सेवािे क्तनम्न मागगदशगक क्तसद्धान्तहरूको पािना गर्छग:
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हामी क्तशशु ककयाणक्तसत सम्बद्ध पेसावािहरू हौं;
हामी परिवािहरूको सम्मान गर्छौं;
हामी हिे क क्तशशुिाई महत्त्व ददन्र्छौं; अक्तन
हामी सहभाक्तगतािाई महत्त्व ददन्र्छौं
3

सम्पकग हरू

क्तशशु सेवाबाट म के अपेक्षा गनग सछर्छु?
परिवािहरूका समस्याहरूिाई समािान गनगको िाक्तग हाम्रा के सवकग िहरूिे उनीहरूक्तसत
क्तमिेि काम गर्छगन्। दुव्यगवहाि वा उपेक्षाको क्तशकाि भएका वा सुिक्षाको खाँचो भएका आक्तश्रत
क्तशशुहरूका माक्तमिाहरूको जाँच गनुग, क्तशशु सेवाको िाक्तग कानूनी तविमा आवश्यक ठहर्छग।

यसमा प्रायिःजसो क्तनम्न माक्तमिाहरूिाई क्तिएि फोन गरिन्र्छ:


क्तशशुिाई हेिचाह, भोजन, आश्रय, सुक्तविा अक्तन क्तचदकत्सा सेवाको अभाव



क्तशशुक्तसत शािीरिक दुव्यगवहाि



क्तशशुक्तसत यौन दुव्यगवहाि



सफि हुन, अगाक्तड बढ्न अक्तन प्रगक्तत गनग नसक्ने क्तशशु



शैक्तक्षक दृक्तििे उपेक्षा



आचिणसम्बन्िी तीव्र समस्याहरूिे ग्रस्त क्तशशु



घिबाट भागेि गएको क्तशशु



परिवािमा िागू पदाथग वा िछसीको सेवन



क्तशशुको िक्षा वा सुिक्षा



क्तशशुको मृत्यु

नाउँ : _________________________________________________
ठे गाना: _______________________________________________
सहि, स्टेट, क्तजप:_________________________________________
फोन/ई-मेि: ___________________________________________

नाउँ : _________________________________________________
ठे गाना: _______________________________________________
सहि, स्टेट, क्तजप:_________________________________________
फोन/ई-मेि: ___________________________________________

क्तशशु सेवाको के सवकग ििे तपाईंिाई रिपोटगमा क्तचन्ताजनक ठहि गरिएका बुँदाहरूबािे
बताउनेर्छन् अक्तन त्यसमा साँच्चै कु नै समस्या र्छ वा र्छैन, त्यसको पत्तो िगाउनेर्छन्। यो प्रदिया
तपाईं, तपाईंका क्तशशुहरू, स्कू ि, पेसावाि तथा आवश्यक ठहरिएको खण्डमा, अन्य
व्यक्तिहरूक्तसत कु िाकानी माफग त पूिा गरिन्र्छ। ओहायोको कानून अन्तगगत रिपोटग पठाउने
व्यक्तिको बािे मा जानकािीहरू गुप्त िाक्तखन्र्छन् अक्तन यसको खुिासा गनग सककँ दैन।

नाउँ : _________________________________________________

जाँचबाट सङ्ग्रह गरिएका तथ्यहरूिे सुिक्षा प्रदान गने कु नै खाँचो नभएको देखाउँ र्छन् भने,
त्यस क्तस्थक्ततमा हामी तपाईंिाई यसबािे बताउनेर्छौं अक्तन जाँचिाई बन्द गनेर्छौं।
यदद तथ्यहरूिे सुिक्षाको आवश्यकता भएको बताउँ र्छन् भने, क्तशशु सेवािे तपाईंक्तसत क्तमिेि काम
गनेर्छ। यो काम कु नै सम्झौता अन्तगगत अथवा बाि अदाितका आदेशहरूअनुसाि गरिन्र्छ।
तपाईंको सहायताद्वािा एक के स प्िान अथागत् माक्तमिासम्बन्िी योजना तयाि पारिनेर्छ अक्तन
आवश्यक सेवाहरूिाई के स प्िानमा सूचीबद्ध गरिनेर्छ। सम्बद्ध योजनािे यो बताउनेर्छ दक
आवश्यक परिवतगनहरू गनगको िाक्तग आमाबुवा, क्तशशु अक्तन/अथवा एजेन्सीिे के गनुप
ग नेर्छ।
तपाईंका अथवा तपाईंका क्तशशुहरूका आवश्यकताहरूमा परिवतगन भएको खण्डमा, योजनािाई
संशोक्तित गनग सदकन्र्छ। तपाईंिाई यो योजना अक्तन यसमा गरिएका संशोिनहरूमा हस्ताक्षि
गनगको िाक्तग भक्तननेर्छ। तपाईंिे के स प्िानको एक प्रक्ततक्तिक्तप प्राप्त गनुहु
ग नेर्छ।
तपाईंको के सको बािे मा क्तशशु सेवा (अक्तन संिग्न र्छ भने बाि अदाित)-द्वािा कम्तीमा पक्तन
वषगमा दुइपकट बैठक गरिनेर्छ अक्तन यस बैठकमा योजनािाई अद्यावक्तिक बनाइनेर्छ तथा
प्रगक्ततको समीक्षा गरिनेर्छ। तपाईंको परिवाि सेवाहरू वा कु नै क्तनणगयिाई क्तिएि सहमत र्छैन
भने, यी सिोकािहरूिाई दूि गनगको िाक्तग पाइिोहरू सानुगपनेर्छ (पृष्ठ 8 हेनुगहोस्)।
4

ठे गाना: _______________________________________________
सहि, स्टेट, क्तजप:_________________________________________
फोन/ई-मेि: ___________________________________________

नाउँ : _________________________________________________
ठे गाना: _______________________________________________
सहि, स्टेट, क्तजप:_________________________________________
फोन/ई-मेि: ___________________________________________
17

सम्पकग हरू
एक अक्तिकाि प्राप्त रिपोटगकत्ताग, जसिे क्तशशुक्तसत दुव्यव
ग हाि वा उसको उपेक्षाबािे रिपोटग
गर्छग अनुिोि गरिएको खण्डमा, रिपोटगकत्तागिाई क्तनम्न सबै कु िोहरू बताइनेर्छन्:
नाउँ : _________________________________________________
ठे गाना: _______________________________________________



PCSA-ले जााँच सुरू गरे को छ वा छैर्।



PCSA-ले जााँचलाई जारी राखेको छ वा छैर्।



रिपोटगमा जुन क्तशशुको बािे मा बताइएको र्छ, त्यो क्तशशुक्तसत PCSA कु नै अन्य
माक्तमिामा सम्बद्ध र्छ वा र्छैन।

सहि, स्टेट, क्तजप:_________________________________________



रिपोटगमा जुन क्तशशुबािे बताइएको र्छ, त्यो क्तशशुको स्वास्थ्य एवम् सुिक्षाको क्तस्थक्ततबािे
जानकािी।

फोन/ई-मेि: ___________________________________________



रिपोटगको कािणिे गदाग बाि अदाितमा गुनासो वा कु नै अन्य अदाितमा आपिाक्तिक
मुद्दा दताग गरिएको र्छ वा र्छैन।

नाउँ : _________________________________________________
ठे गाना: _______________________________________________
सहि, स्टेट, क्तजप:_________________________________________

भाितीय क्तशशु ककयाण ऐन [Indian Child Welfare Act (ICWA)] एक संघीय कानून हो
जसिे अमेरिकािी भाितीय क्तशशुहरूिाई अमेरिकािी भाितीय परिवािक्तसत िाने प्रयास
गर्छग। सावगजक्तनक अक्तन क्तनजी, दुवै थिीका एजेन्सीहरूद्वािा िेिै संख्यामा भाितीय क्तशशुहरूिाई
उनीहरूका घिहरूबाट हटाइएपक्तर्छ कं ग्रेसिे सन् 1978-मा भाितीय क्तशशु ककयाण ऐन,
ICWA-लाई पाररत गरे को थियो। कं ग्रेसद्वारा ICWA-लाई पाररत गररर्ुको उद्देश्य “भाितीय
क्तशशुहरूका क्तहतहरूको िक्षा गनुग तथा भाितीय जनजाक्तत एवम् परिवािहरूको क्तस्थिता एवम्
सुिक्षािाई बढु वा ददनु क्तथयो” (25 U.S.C. § 1902)। ICWA के सक्तसत क्तनक्तप्टदा
के सवकग िहरूिे कै यौं बुँदाहरूबािे क्तवचाि गनुगपर्छग जसमा क्तनम्न पक्तन सामेि र्छन् :
 परिवाििाई “सदिय प्रयासहरू” उपिब्ि गिाउनु;

फोन/ई-मेि: ___________________________________________

नाउँ : _________________________________________________
ठे गाना: _______________________________________________

 ICWA-को प्रािथमकता प्रवाधार् अर्ुरूप प्लेसमेन्ट, वा भर्ौं आश्रयस्िलको

सहि, स्टेट, क्तजप:_________________________________________

पक्तहचान गनुग;

 क्तशशुिाई क्तजम्मा क्तिने प्रदियाबािे क्तशशुको जनजाक्तत समूह ि क्तशशुका

फोन/ई-मेि: ___________________________________________

आमाबुवािाई सूक्तचत गनुग; तथा

 प्रदियामा क्तशशुको जनजाक्तत समूह अक्तन क्तशशुका आमाबुवािाई संिग्न
गिाउनको िाक्तग सदियताका साथ काम गनुग।

नाउँ : _________________________________________________

तपाईंको के सवकग ििे ICWA अिीन तपाईंका अक्तिकािहरूबािे तथा के ससम्बन्िी अन्य
कायगवाहीहरूबािे तपाईंिे सहजै बुझ्नेगिी बताउनेर्छ वा बताउन सक्नुपर्छग।

ठे गाना: _______________________________________________

तपाईं, तपाईंको क्तशशुको के सको सम्बन्िमा ICWA-लाई उपयुक्त ढङ्मा लागू गररएको छैर्
भनी ठान्नुहुन्र्छ भने, तपाईंिे के सवकग िको सुपिभाइजिक्तसत कु िाकानी गनुगपनेर्छ। ICWA-लाई
सही तरिकािे िागू गनगको िाक्तग ग्राहकहरूको अक्तिकािक्तसत सम्बद्ध कायागियिे पक्तन सहायता
पुर्याउन सछर्छ।

सहि, स्टेट, क्तजप:_________________________________________
फोन/ई-मेि: ___________________________________________
16
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मेिो परिवाििाई कु न सेवाहरूिे सहायता पुर्याउन सछर्छन्?
सङ्कटको क्तस्थक्ततमा तपाईं अक्तन तपाईंको परिवािक्तसत FCCS-ले काम गरररहेछ…

क्तशशु सेवािे प्रदान गने सेवाहरूमा क्तनम्न सामेि र्छन्:
यदद सङ्कटिे तपाईं प्रभाक्तवत हुनुभयो साथै तपाईंको परिवाि पक्तन प्रभाक्तवत भयो अक्तन
तपाईंिाई आफ्नो घि वा कु नै स्थानबाट आफ्नो परिवाििाई तुिन्तै हटाउने खाँचो र्छ भने,
कृ पया FCCS-लाई 614-229-7100-मा तुरन्तै सूथचत गर्ुनहोस्। तपाईंको हुर्ुहुन्छ अथर्
कहाँ हुनुहुन्र्छ, त्यसिाई खुट्ट्याउनमा हामीिाई मद्दत पुर्याउनको िाक्तग अक्तिकभन्दा अक्तिक
जानकािी ददन तयाि बस्नुहोस्।



क्तशशुक्तसत दुव्यगवहाि अक्तन उसको उपेक्षाको जाँच



सुिक्षात्मक सेवाहरू अक्तन के स प्रबन्िन



दकशोि-दकशोिीहरूिाई सेवा



सकिाह-पिामशग ददने सेवा



घि-आिारित सेवाहरू



घि प्रबन्िन सेवाहरू



स्वयंसेवक सेवाहरू



क्तशशुहरूको िाक्तग क्तचदकत्सा सेवाहरू



16 वषग अक्तन अक्तिक उमेिका युवाहरूको उद्धाि अक्तन उनीहरूिाई स्वतन्त्र रूपमा जीवन

सङ्कटद्वािा सम्पूणग समुदाय प्रभाक्तवत भएको खण्डमा, FCCS-बाट संवाद थर्थतत स्िार्ीय
मीक्तडया सुक्तनिहनु होस्।

क्तबताउन सक्षम बनाउने सेवाहरू



सबै उमेिका क्तशशुहरू क्तनक्तम्त एडप्शन अथागत् दत्तक ग्रहण सेवाहरू



परिवाि संिक्षण सेवाहरू

सङ्कटद्वािा तपाईंको आफ्ना क्तशशुहरूक्तसतको क्तभक्तजटेशन अथागत् भेटघाट प्रभाक्तवत भएको र्छ,
अथवा अदिातको आदेशानुसाि तपाईं भेटघाटमा जानुहुद
ँ ैर्छ भने, कृ पया यसबािे हामीिाई
जनाउनुहोस् अक्तन हामी तपाईंक्तसत क्तमिेि यस्तो करठन समयमा पक्तन तपाईंको भेटघाटिाई
बाक्तित हुन नददने प्रयास गनेर्छौं।
कठोि मौसमको समयमा स्नो एमिजन्सी िेभि क्तसस्टमको आिािमा यस्तो भेटघाट अक्तन
परिवहनिाई िद्द गने क्तनणगय क्तिइन्र्छ। स्नो एमिजन्सी िेभि 2 वा 3 र्छ भने यस्तो भेटघाटिाई
िद्द गरिन्र्छ अक्तन यो क्तनम्नहरूमा िागू हुन्र्छ:

क्तशशु सेवािे अन्य समथगनकािी सेवाहरू क्तनक्तम्त सामुदाक्तयक एजेन्सीहरूिाई िे फि



फ्र्याङ्कक्तिन काउन्टी

गर्छग, वा भनौं के स उनीहरूसमक्ष पठाउँ र्छ:



क्तशशु बस्ने काउन्टी



भेटघाटको िाक्तग जानुपने काउन्टी



यात्राको समयमा बाटोमा पने कु नैपक्तन काउन्टी



मानक्तसक स्वास्थ्य सेवा



पािन-पोषणसम्बन्िी क्तशक्षा



मनोक्तवकृ क्ततसम्बन्िी तथा मनोवैज्ञाक्तनक मूकयाङ्कन/पिामशग



िागू पदाथग एवम् िछसीको ितसम्बन्िी मूकयाङ्कन अक्तन उपचाि



डे के यि अथागत् क्तशशु सदनसम्बन्िी सहायता



क्तशशुको स्वस्थ क्तवकासमा सहायता पुर्याउने सेवाहरू



सि-सामग्रीहरूको सहायता



आवास



किमा िहेका दकशोि-दकशोिीहरू क्तनक्तम्त सेवा

यस सम्बन्िमा, मौसमी सङ्कटको बेिामा 614-229-7001-मा कृ पया थभथजटेशर्
सपोटगक्तसत सम्पकग गनुगहोस्। मौसमिे अनुमक्तत ददएको खण्डमा िद्द गरिएका भेटघाटहरूको
भिपाई गने हिसम्भव प्रयास गरिनेर्छ।
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मेिा क्तशशुहरूिे अक्तनवायग रूपिे घि र्छोड्न पिे के हुनेर्छ?
क्तशशु सेवाको क्तसकायत अक्तन गुनासो प्रदिया बाहेक, ओहायो िोजगाि एवम् परिवाि सेवा क्तवभाग
पक्तन यो कु िो सुक्तनक्तित गिाउनको िाक्तग क्तजम्मेवाि र्छ दक काउन्टीको सबै क्तशशु सेवा एजेन्सीहरूिे
िाज्यका क्तनयमहरूको पािन गरून्। तपाईंिे टोि फ्री 866-886-3537 क्तवककप 4-मा ओहायो
िोजगाि एवम् परिवाि सेवा क्तवभागिाई फोन गिे ि उनीहरूक्तसत सम्पकग गनग सक्नुहुन्र्छ।
क्तशशु सेवािे संघीय एवम् िाज्यका कायगिमहरू अन्तगगत क्तशशुहरूको सेवा क्तनक्तम्त भिपाई
िकमको दाबी गर्छग अक्तन क्तशशुसेवाको िाक्तग संघीय एवम् िाज्यका कानूनहरू अनुरूप सेवाहरू
उपिब्ि गिाउनु कानूनी तवििे अक्तनवायग र्छ।
यदद तपाईं यो ठान्नुहुन्र्छ दक तपाईंक्तसत तपाईंको नसि, वणग, िाक्तिय मूि, शािीरिक वा
मानक्तसक अपाङ्गता, क्तिङ्गको आिािमा भेदभाव गरिएको र्छ अथवा फ्र्याङ्कक्तिन काउन्टी
क्तशशु सेवा द्वािा प्राक्तिकृ त वा उपिब्ि गिाइएका कु नै कायगिम, सेवा वा सुक्तविा
कायगिमहरूमा तपाईंक्तसत भेदभाव गरिएको र्छ भने, त्यस क्तस्थक्ततमा तपाईंिे क्तनम्न
सेवाहरूमध्ये कु नै एकक्तसत सम्पकग गनग सक्नुहुन्र्छ:



फ्र्याङ्कक्तिन काउन्टी क्तशशु सेवा, क्तसक्तभि िाइट्ट्स कोअर्डगनेटि (CRC) भेदभावसम्बन्िी
क्तसकायतहरू क्तनप्टाउने क्तवशेषज्ञ हुन्र्छन्। नागरिक अक्तिकािहरूक्तसत सम्बद्ध
सिोकािहरूको सम्बन्िमा CRC-ले मद्दत गर्न सक्छ सािै मागनथर्देश उपलब्ध गराउर्
सछर्छ। CRC 855 West Mound St, Columbus, OH, 43223-मा अवथस्ित छ
अक्तन त्यहाँ 614.275.2621-मा सतपकन गर्न सककन्छ;



ओहायो क्तिगि िाइट्ट्स सर्भगस, 8 E. Long St, 5th Floor, Columbus, Ohio
43215-2999, िाज्यव्यापी टोि फ्री (आवाज): 800-282-9181, िाज्यव्यापी टोि फ्री
(टी.टी.वाई): 800.858.3542, फोन: 614.466.7264; टी.टी.वाई.: 614.728.2553,
फ्याछस: 614.644.1888; अक्तन



नागरिक अक्तिकाि कायागिय, यू.एस. स्वास्थ्य एवम् मानव सेवा क्तवभाग, 200
Independence Ave, S.W., Rm. 509F, HHH Bldg., Washington, D.C.
20201, टोि फ्री टी.टी.डी िाइन: 800.537.7697

यदद तपाईं यो अनुभव गनुहु
ग न्र्छ दक तपाईंिाई ती सेवाहरू प्रदान गरिएनन् जसको तपाईं
हकदाि हुनुहुन्थ्यो भने, त्यस क्तस्थक्ततमा तपाईंिे कै यौं सङ्गठनहरूमध्ये कु नै एकमा क्तसकायत
दताग गनग सक्नुहुन्र्छ, ती संगठनहरूमा क्तनम्न सामेि र्छन् ति यो यक्ततसम्म मात्रै सीक्तमत र्छैन:
State of Ohio Counselor, Social Worker
and Marriage & Family Therapists Board
77 South High Street, 24th Floor,
Columbus, Ohio 43215
614.466.0912

State Board of Ohio
Psychology,
77 South High Street, Suite 1830
Columbus, Ohio 43215
614-466-8808

Alcohol, Drug Addiction and Mental
Health (ADAMH) Services
447 E. Broad St., Columbus, OH 43215
614.224.1057

State of Ohio Nursing Board
17 S. High St., Suite 400,
Columbus, Ohio 43215
614.466.3947

तपाईंको सिोकािको समािानमा छिाइन्ट िाइट्ट्स अदफसििे तपाईंको मद्दत गनग सछ्न्।
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सबै क्तशशुहरू एक स्थायी घिको हकदाि हुन्र्छन्। यसिाई सुक्तनक्तित गने प्रयासको
रूपमा उनीहरूिाई अस्थायी रूपमा अन्य कु नै घिमा िाक्तखन्र्छ, जो उपिब्ि हुन्र्छ।
यी घिहरूमा क्तनम्न सामेि र्छन्:


कु नै नातेदािको घि-आफन्तको घि।



िािनपािन घि



समूहको घि



घिदेक्तख जक्ततसछदो क्तनकटमा क्तस्थत क्तनवास स्थान



दत्तक गृह

तपाईंको परिवािबाट क्तशशु सेवाको एक सहभागीको रूपमा काम गने अपेक्षा
िाक्तखन्र्छ जसमा मजबुती प्रदान गने अक्तन पुनमेि प्रदियािाई मद्दत पुगोस्। क्तशशुिाई
स्थायी क्तनवास उपिब्ि गिाउनको िाक्तग यसो गरिएको हो।
परिवािहरूबाट क्तनम्न अपेक्षाहरू िाक्तखन्र्छन्:


के स प्िान िेनमा मद्दत जसमा तपाईंको परिवािका आवश्यकताहरू पूिा गने सेवाहरू
सामेि र्छन्;



आफ्नो क्तशशु अथवा क्तशशुहरूिाई एक सुिक्तक्षत, स्वच्र्छ, अक्तन स्नेहिे भरिएको घि
उपिब्ि गिाउनु;



प्रगक्ततको समीक्षा गनगको िाक्तग आफ्नो के सवकग ि अक्तन अन्य कमीक्तसत भेटघाट गनुग;



के स प्िानमा सूचीबद्ध कायगिमहरू वा सेवाहरूमा उपक्तस्थत हुनु अक्तन त्यसमा भाग
क्तिनु; तथा



अदाितमा सुनुवाइ हुँदा उपक्तस्थत िहनु अक्तन अदाितका आदेशहरूको पािन गनुग।

क्तशशु सेवाको क्तजम्मामा क्तशशुहरू आएपक्तर्छ उनीहरूबािे फ्र्याङ्कक्तिन काउन्टी िोजगाि एवम्
पारिवारिक सेवा क्तवभाग तथा फ्र्याङ्कक्तिन काउन्टी क्तशशु समथगन प्रवतगन एजेन्सी-लाई थशशु
सेवािे सूक्तचत गर्छग।
आफ्नो के सवकग ििाई “घिदेक्तख टाढा, घिमा वापस” पचागको प्रक्ततक्तिक्तप माग्नुहोस्। यसमा
पुनमेि प्रदियाबािे जानकािी तथा आम तविमा सोक्तिने प्रश्नहरूका जवाफहरू उपिब्ि र्छन्।
14 वषग अक्तन अक्तिक उमेि भएको हिे क क्तशशुिे “घिबाट अन्यत्र सारिएको युवाका
अक्तिकािहरूसम्बन्िी पुक्तस्तका” प्राप्त गनेर्छ अक्तन यसको उद्देश्य वैकक्तकपक स्थानमा बसोबासो
गरििहेको क्तशशुिाई क्तशक्षा, स्वास्थ्य, भेटघाट अक्तन अदाितको कायगवाहीमा सहभाक्तगता
आददबािे उसका अक्तिकािहरूको जानकािी ददनु हो।
7
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मेिा अक्तिकािहरू के हुन्?

रिवेशिाई भेदभाव अक्तन उत्पीडनदेक्तख मुि िानको िाक्तग क्तशशु सेवा प्रक्ततबद्ध र्छ तथा
क्तशशु सेवािे कु नै व्यक्ति क्तवरूद्ध उसको नसि, िमग, पन्थ, वणग, िाक्तिय मूि, क्तिङ्ग,
वैवाक्तहक क्तस्थक्तत, उमेि, शािीरिक वा मानक्तसक अपाङ्गता, यौन प्रवृक्तत्त, सैन्य दजाग,
िाजनीक्ततक सम्बन्ि, सांगठक्तनक सदस्यता, वा कानूनी गक्ततक्तवक्तिको आिािमा गरिने कु नैपक्तन
कायगवाहीिाई सहन गनेर्छैन।
फ्र्याङ्कक्तिन काउन्टी क्तशशु सेवाबाट तपाईंिे सेवाहरू हाक्तसि गरििहनुभएको बेिामा ओहायो
तथा संघीय कानूनिे तपाईंका अक्तिकािहरूको क्तवशेष रूपिे िक्षा गर्छग। तपाईंका
अक्तिकािहरूबािे थप प्रश्नहरूिाई क्तिएि ग्राहक अक्तिकाि कायागियका कमगचािी वा अन्य कु नै
व्यक्तिक्तसत चचाग गनग सदकन्र्छ।
ग्राहक अक्तिकािहरूक्तसत सम्बद्ध क्तशशु सेवा कायागियिे ग्राहकका गुनासोहरू अक्तन प्रशासक्तनक
आवेदनको समीक्षा क्तनक्तम्त प्रणािीहरू स्थाक्तपत गिेको र्छ। ग्राहक अक्तिकाि कायागियिे
ग्राहकहरूिाई एजेन्सीको नीक्तत तथा ओहायो क्तनयमहरू अन्तगगत पने उनीहरूका
अक्तिकािहरूबािे सूचना ददन्र्छ। एजेन्सीिे ग्राहक अक्तिकािहरू अक्तन गुनासो/आवेदन
प्रदियासम्बन्िी क्तनयमहरूको पािन गिेको सुक्तनक्तित गने काम ग्राहक अक्तिकाि कायागियको हो।
गुनासो/आवेदन प्रदियाप्रक्तत पहुँचको अक्तिकाि क्तशशुहरू आमाबुवा, सम्बद्ध वा असम्बद्ध स्याहािसुसाि गनेहरू, क्तशशुक्तसत दुव्यव
ग हाि वा उसको उपेक्षा गिेको आिोप िागेका व्यक्तिहरू, अक्तन
कमगचािीद्वािा उपिब्ि गिाइने सेवाक्तसत उकिेखनीय रूपमा सिोकाि िाने पेसावािहरूक्तसत र्छ,
ति यो यक्ततसम्म मात्रै सीक्तमत र्छैन। ग्राहक अक्तिकाि कायागियिे क्तनम्न कायगहरू गर्छग:











आवेदन दताग गनुग
एजेन्सीिे जाँच पिात् कु नै व्यक्तििाई क्तशशुक्तसत दुव्यगवहाि गिे को वा उसको उपेक्षा गिे को
दोषी पाउँ र्छ भने, त्यो व्यक्तििे आवेदन दताग गनग सछर्छ। अपिािी पाइएको व्यक्ति (आवेदक)िे मात्रै जाँचको परिणामिाई क्तिएि आवेदन गनग सछर्छ। जाँचका परिणामहरू मेि गरिएको
तीस छयािेण्डि ददनहरूक्तभत्र आवेदकिे आवेदन दताग गरिसक्नु पर्छग। जाँचका परिणामहरूक्तसत
सम्बद्ध आपिाक्तिक वा बाि अदाितका सबै मुद्दाहरूको क्तनप्टान नभइञ्जेिसम्म आवेदनिाई
अगाक्तड बढाउन सककँ दैन। जाँचका परिणामहरूक्तसत सम्बद्ध सबै मुद्दाहरूको क्तर्छनाफाना भएको
तीस छयािेण्डि ददनहरूक्तभत्र आवेदकिे कायागियिाई अक्तनवायग रूपमा सूक्तचत गनुगपनेर्छ।
1. ग्राहक अक्तिकािहरूको कायागियिे आवेदन प्राप्त गिे ि यसिाई अनुमोदन गिे पक्तर्छ,
आवेदनिाई इन्टेक एवम् जाँच क्तवभागका क्तनदेशकसमक्ष पठाइनेर्छ। इन्टेक प्रशासक समक्ष
मुद्दािाई प्रस्तुत गने अवसि ददनको िाक्तग आवेदकक्तसत सम्पकग गिे ि समय क्तमिाइऩ्र्छ। आवेदन
दताग गिे को तीस छयािेण्डि ददनहरूक्तभत्र आवेदक भेटघाटको िाक्तग उपिब्ि हुनुपर्छग।
आवेदकिे यस्तो कु नै वदकि वा साक्षीिाई पक्तन कयाउन सछर्छन्, जसिे सम्बद्ध जानकािीहरू
ददन सछर्छन्। इन्टेक प्रशासकिे तीस छयािेण्डि ददनहरूक्तभत्र आवेदकिाई क्तिक्तखत जवाफ
पठाउनेर्छन्।

गुनासो दताग गनगभन्दा पक्तहिे एक सुक्तविा प्रदायकको भूक्तमकाको क्तनवागह;
जाँचका परिणामहरू क्तववादास्पद भएको खण्डमा सुनुवाइ गने एक
अक्तिकािीको भूक्तमकाको क्तनवागह;
नागरिक अक्तिकािहरूको संयोजकको भूक्तमकाको क्तनवागह;
एक समीक्षा एजेन्टको भूक्तमकाको क्तनवागह
बोडगसमक्ष रिपोटगहरू पेश गर्छग ;
प्रशासक्तनक अक्तन बजेटक्तसत सम्बद्ध सिोकािहरू क्तनक्तम्त कायगकािी क्तनदेशकिाई
रिपोटग प्रस्तुत गर्छग। कायगकािी क्तनदेशकक्तसत चचाग गरिएका व्यक्तिगत
माक्तमिाहरूबािे बोडगका अध्यक्षिाई क्तिक्तखत रूपमा जनाइन्र्छ;

2. प्रशासक्तनक जवाफिे आवेदनको समािान नगिे को खण्डमा, आवेदकिे आवेदनको सुनुवाइ
क्तनक्तम्त अनुिोि गनगको िाक्तग यो जवाफ पाएको तीस छयािेण्डि ददनहरूक्तभत्र ग्राहक
अक्तिकािहरूको कायागियक्तसत सम्पकग गनुगपर्छग। आवेदनिाई प्रशासक्तनक सुनुवाइ
अक्तिकािीसमक्ष पठाइनेर्छ। सुनुवाइ अक्तिकािी जाँच प्रदिया वा मुद्दाको अनुमोदनक्तसत प्रत्यक्ष
रूपमा संिग्न हुँदैनन्। एकपकट अनुिोि गरिएपक्तर्छ, आवेदक तीस छयािेण्डि ददनहरूक्तभत्र
भेटघाटको िाक्तग उपिब्ि हुनुपर्छग। कु नै क्तवशेष व्यवस्थाको आवश्यकता र्छ भने आवेदकिे
यसबािे कायागियिाई अगावै बताउनुपनेर्छ। आवेदकिे यस्तो कु नै वदकि वा साक्षीिाई
कयाउन सछर्छन्, जसिे सम्बद्ध जानकािीहरू ददन सछर्छन्। कायागियिे आवेदन प्राप्त गिे को
तीस छयािेण्डि ददनहरूक्तभत्र सुनुवाइ क्तनिागरित गरिनेर्छ। आवेदनको सुनुवाइ एक घण्टासम्म
चकर्छ अक्तन यसको अक्तडयो िे कर्डगङ्ग गरिनेर्छ। सुनुवाइमा भाग क्तिने सबै पक्षहरूिाई शपथ
खुवाइनेर्छ। आवेदनको सुनुवाइ भएको तीस छयािेण्डि ददनहरूक्तभत्र सुनुवाइ अक्तिकािीिे एक
क्तिक्तखत रिपोटग सुक्तम्पनेर्छन्। फ्र्याङ्कक्तिन काउन्टी क्तशशु सेवा अन्तगगत सुनुवाइ अक्तिकािीको
क्तनणगय नै अक्तन्तम समािान हो।

बोडगका अध्यक्षको अनुमक्तत क्तवना अनुशासनात्मक कायगवाही गनग सककँ दैन; तथा
कु नै व्यक्तिगत के सको क्तस्थक्तत अथवा ग्राहक अक्तिकाि कायागियको कामक्तसत सम्बद्ध
अन्य जानकािीबािे बताउन यसिाई बोडगको कायगसूचीमा सामेि गने अनुिोि गनग
सछर्छ। यस्तो अनुिोििाई के वि बोडगका अध्यक्षिे अस्वीकाि गनग सछर्छन्।

रटप्पणी : सुनुवाइहरू अदािती प्रदियाहरू होइनन् अक्तन यसकािण साष्य यका क्तनयमहरू िागू
हुँदैनन्। क्तशशु सेवाको जाँचको िे कडग कानूनको सहमक्ततका साथ गोप्य िाक्तखन्र्छ अक्तन
आवेदकसमक्ष सुनुवाइको बेिामा वा त्यसभन्दा अक्तघ वा पक्तर्छ यसको खुिासा गरिनेर्छैन।

ग्राहक अक्तिकाि कायागिय फ्र्याङ्कक्तिन काउन्टी क्तशशु सेवाका प्रशासक्तनक कायागियहरूमा
अवक्तस्थत र्छ।
मेि:
855 W. Mound Street, Columbus, Ohio 43223
ईमेि: cro@fccs.us
फोन: 614.275.2621
फै छस: 614.275.2755
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मेिा अक्तिकािहरूको थप सुिक्षा कसिी गरिन्र्छ?
गुनासो दताग गनुग
एजेन्सीका कायग एवम् कायगवाहीक्तसत सम्बद्ध कु नै उद्देश्यको िाक्तग एजेन्सीक्तसत अन्तर्क्िगया गने
आमाबुवा, क्तजम्मा क्तिनेहरू कानूनी अक्तभभावकहरू, पािक स्याहािकत्तागहरू, आफन्त
स्याहािकत्तागहरू, आवेदकहरू अथवा वयस्कको क्तनगिानीमा बसोबासोको अनुमोददत व्यवस्था
क्तमिाउने सेवा प्रदायकहरू, अक्तन क्तशशुहरूको त्यो अन्तर्क्िगयाको सम्बन्िमा क्तचन्ता व्यि गने
अक्तिकाि हुनेर्छ। कु नै गुनासो वा सिोकाििाई दूि गने तरिका क्तभन्नाक्तभन्नै हुन्र्छिः सेवा
टोिीक्तसत काम गनुग, सहायक क्तनदेशक वा गुनासो-पूवग प्रदिया माफग त यसिाई दूि गनुग। यी
तरिकाहरू अपनाइए पिात् पक्तन तपाईंको गुनासो दूि नभएको खण्डमा, गुनासोिाई दताग गनग
सदकन्र्छ।
गुनासो भनेको सेवाहरूबािे वा यसको अभावबािे गरिएको औपचारिक क्तसकायत हो। गुनासो
समयमै दताग गनुगपर्छग। कु नै घटना वा घटनाबािे जानेको तीस छयािेण्डि ददनहरू पिात्
गुनासो दताग गनग पाइनेर्छैन।

फ्र्याङ्कक्तिन काउन्टी क्तशशु सेवा बोडगद्वािा क्तनिागरित वयस्क एवम् क्तशशुहरू जो
एजेन्सीका छिाइन्ट अथागत् ग्राहकहरू हुन्, उनीहरूका क्तनम्न अक्तिकािहरू हुनेर्छन्:
1.

2.
3.
4.

1. ग्राहक अक्तिकािहरूको कायागियमा गुनासो दताग भएपक्तर्छ अक्तन कायागियिे त्यसको
अनुमोदन गिे पक्तर्छ, त्यसिाई उपयुि क्तवभागको क्तनदेशकसमक्ष पठाइन्र्छ। गुनासो दताग गने
व्यक्ति वा क्तवभागीय प्रशासकिे अनुिोि पठाएका र्छन् भने ग्राहक अक्तिकािहरूको कायागियका
प्रक्ततक्तनक्तििे क्तनम्नमध्ये कु नैपक्तन बैठकमा भाग क्तिन सछर्छन्। गुनासो दताग गिे को तीस
छयािेण्डि ददनहरूक्तभत्र तपाईंिे क्तनदेशकक्तसत भेट गनुगपनेर्छ वा यसबािे उहाँक्तसत चचाग
गनुगपनेर्छ। भेटघाटको समय क्तमिाउनको िाक्तग क्तनदेशकिे तपाईंक्तसत सम्पकग गनेर्छन्। तपाईंको
गुनासो प्राप्त भएको तीस छयािेण्डि ददनहरूक्तभत्र क्तनदेशकिे तपाईंिाई क्तिक्तखत रूपमा जवाफ
पठाउनुपनेर्छ।
2. यदद क्तनदेशकको जवाफ सन्तोषजनक र्छैन भने, त्यो जवाफ पाएको तीस छयािेण्डि
ददनहरूक्तभत्र ग्राहक अक्तिकािहरूको कायागियक्तसत सम्पकग गनुगहोस्। त्यसपक्तर्छ तपाईंको
गुनासोिाई उप-क्तनदेशक वा समान अक्तिकािीसमक्ष पठाइन्र्छ। यस स्तिमा गुनासो दताग
भएपक्तर्छ, यस्तो भएको तीस छयािेण्डि ददनहरूक्तभत्र तपाईंिे उप-क्तनदेशक वा नाक्तमत
अक्तिकािीिाई भेट्ट्नुपनेर्छ अथवा उहाँक्तसत यसबािे चचाग गनुगपनेर्छ। उप-क्तनदेशक वा नाक्तमत
अक्तिकािीिे भेटघाटको समय। क्तमिाउनको िाक्तग तपाईंक्तसत सम्पकग गनेर्छन्। तपाईंको गुनासो
प्राप्त भएको तीस छयािेण्डि ददनहरूक्तभत्र तपाईंिाई उप-क्तनदेशक वा नाक्तमत अक्तिकािीको
क्तिक्तखत जवाफ प्राप्त भइसक्नु पर्छग।
3. उप-क्तनदेशक वा नाक्तमत अक्तिकािीको जवाफिे तपाईंको गुनासोको समािान गनगसके न
भने, त्यो जवाफ पाएको तीस छयािेण्डि ददनहरूक्तभत्र ग्राहक अक्तिकािहरूको कायागियक्तसत
सम्पकग गनुगहोस्। त्यसपक्तर्छ तपाईंको गुनासोिाई फ्र्याङ्कक्तिन काउन्टी क्तशशु सेवाका कायगकािी
क्तनदेशकसमक्ष पठाइनेर्छ। यस स्तिमा गुनासो दताग गिे को तीस छयािेण्डि ददनहरूक्तभत्र
तपाईंिे कायगकािी क्तनदेशकिाई भेट्ट्नुपनेर्छ वा उहाँक्तसत यसबािे चचाग गनुगपनेर्छ। कायगकािी
क्तनदेशकिे भेटघाटको समय क्तमिाउन तपाईंक्तसत सम्पकग गनेर्छन्। तपाईंको गुनासो प्राप्त गिे को
तीस छयािेण्डि ददनहरूक्तभत्र तपाईंिे कायगकािी क्तनदेशकको क्तिक्तखत जवाफ पाइसके को
हुनुपर्छग। फ्र्याङ्कक्तिन काउन्टी क्तशशु सेवा अन्तगगत कायगकािी क्तनदेशकको जवाफ नै अक्तन्तम
समािान हो।
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एजेन्सीका कमगचािीक्तसत हुने सबै बैठकहरू, के सको प्िानको तम्तयािी अक्तन
अन्तर्क्िगयाहरू िगायत क्तशशु सेवाका कमगचािीक्तसत सबै अन्तर्क्िगयाहरूमा ग्राहकिाई
मद्दत पुर्याउनको िाक्तग अनुिोि गने क्तबक्तत्तकै दोभासे सेवा उपिब्ि गिाइन्र्छ, जसको
िाक्तग ग्राहकिे कु नै भुिानी गनुगपदैन;
व्यक्तिगत सम्मान, स्वायत्तता, अक्तन क्तनजताप्रक्तत आदिका साथ सांस्कृ क्ततक संवेदनािे पूणग
व्यवहाि;
मानवीय दृक्तििे अनुकूि परिवेशमा कम्तीभन्दा कम्ती प्रक्ततबन्िहरूका साथ सेवा;
यसिाई ओहायो कानून एवम् क्तनयम अथवा के स/सेवा प्िानमा परिभाक्तषत गरिएको र्छ;
कानूनिे पहुँचमाक्तथ प्रक्ततबन्ि निगाएसम्म उनीहरूको के स रिकडगको समीक्षा। जानकािीको
अनुिोििाई त्यस क्तस्थक्ततमा अस्वीकाि गरिनेर्छ जब अनुिोि गरिएको जानकािीिे कसैिाई
क्षक्तत पुर्याउने गम्भीि जोक्तखम हुन्र्छ। के सका िेकडगहरू हेनक
ग ो िाक्तग गरिने सबै अनुिोिहरू
क्तिक्तखतमा हुनुपर्छग। जानकािीको िाक्तग अनुिोि गने व्यक्तिहरूिे उनीहरूको िेकडगप्रक्तत पहुँच
प्राप्त गनगभन्दा अक्तघ फोटो पक्तहचान पत्र अक्तनवायग रूपमा प्रस्तुत गनुप
ग नेर्छ। यदद त्यहाँ
कानूनद्वािा प्रक्ततबक्तन्ित अथवा कसैिाई क्षक्तत पुर्याउने गम्भीि जोक्तखम भएको जानकािी र्छ
भने, िेकडगबाट त्यो जानकािीिाई हटाएि मात्रै तपाईंिाई सो िेकडग हेनग ददइनेर्छ।
यदद तपाईंको के स खुिा र्छ भने िे कडगहरू हेने तपाईंको अनुिोिको जवाफ ददने
क्तजम्मेवािी क्षेत्रीय क्तनदेशकको हुन्र्छ। ग्राहकहरूिे एजेन्सीको कु नै कमगचािीको
उपक्तस्थक्ततमा FCCS कायागियमा उनीहरूको िे कडगको समीक्षा गनग सछर्छन्।
यदद तपाईंको के स बन्द भएको र्छ भने कृ पया 614-275-2584–मा फोन गिे ि
कानूनी क्तवभागक्तसत सम्पकग गनुगहोिा। बन्द भइसके को के सक्तसत सम्बद्ध जानकािी,
जानकािी क्तनक्तम्त अनुिोि गनेिाई सोझै पठाइन्र्छ।

िे कडगहरूप्रक्ततको पहुँचको अनुिोििाई अस्वीकाि गने क्तनणगय क्तिक्तखत रूपमा हुन्र्छ अक्तन
तपाईंिाई एक पत्रको रूपमा यो क्तनणगयबािे बताइनेर्छ।
5.
6.

7.

आफ्नो के स िे कडगमा कु नैपक्तन बयानिाई प्रक्तवि गिाउनु तथा ग्राहकको बयानको
प्रक्ततदियामा एजेन्सी कमगचािीद्वािा ददइएका कु नैपक्तन बयानहरूको समीक्षा गनुग;
के स प्िानको तम्तयािीमा भाग क्तिने अवसि तथा के स प्िान अक्तन के स प्िान
संशोिनहरू तथा प्रस्ताक्तवत वा वतगमान सेवाहरू, उपचाि वा थेिेपीहरू, मानक्तसक ि
शािीरिक स्वास्थ्य, साथै सामाक्तजक एवम् आर्थगक आवश्यकताहरूको उकिेखसक्तहतका
क्तवविणहरूको एक प्रक्ततक्तिक्तप प्राप्त गने अक्तिकाि अक्तन यसमा उपिब्ि, उपयुि ि सक्षम
सेवाहरूिाई सोझै वा िे फििद्वािा उपिब्ि गिाइनेर्छ, सो पक्तन बताइएको हुन्र्छ;
कु नै सेवा, उपचाि, वा थेिेपीिाई स्वीकाि वा अस्वीकाि गने अक्तिकाि। स्वीकृ क्तत ि
अस्वीकृ क्ततका परिणामहरूबािे िाम्रिी बुझाइएपक्तर्छ यस्तो गरिन्र्छ। ति अदाितको सोझो
आदेश अथवा कु नै काक्तबि अदाितद्वािा तयाि पारिएको के स/सेवा प्िानिे कु नै सेवामा
क्तहस्सा क्तिन भनेको खण्डमा, त्यो सेवािाई अस्वीकाि गनग सककँ दैन। कु नै अवयस्क छिाइन्ट
अथागत् ग्राहकको माक्तमिामा, उसको तफग बाट आमाबुवा वा कानूनी अक्तभभावकिे कु नै
सेवा, उपचाि वा थेिेपीिाई स्वीकाि गने वा नगने क्तनणगय क्तिन सछर्छन्। ति अदाितको
सोझो आदेश अथवा कु नै काक्तबि अदाितद्वािा तयाि पारिएको के स/सेवा प्िानने कु नै
सेवामा क्तहस्सा क्तिन भनेको खण्डमा, त्यो सेवािाई अस्वीकाि गनग सककँ दैन;
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

क्तशशु सुिक्षा प्रदान गने एक क्तिक्तखत, अद्यावक्तिक, व्यक्तिगत के स/सेवा प्िान,
संस्थानमा सदिय साथै क्तववेकपूणग सहभाक्तगता, तथा के स/सेवा प्िानको क्तनयक्तमत
समीक्षा ि पुनमूगकयाङ्कन;
अनावश्यक वा अत्याक्तिक औषिी सेवनबाट मुक्ति;
अनावश्यक प्रक्ततबन्ि वा पृथकताबाट मुक्ति;
कु नै असामान्य वा जोक्तखमपूणग उपचाि प्रदियाबािे जानकािी अक्तन यसिाई अस्वीकाि
गने अक्तिकाि;
एजेन्सीको उक्तचत एवम् उपिब्ि सेवामा सहभाक्तगता, चाहे उसिे एक वा अक्तिक सेवा,
उपचाि वा थेिेपीहरूिाई अस्वीकाि गिे को दकन नहोस् अथवा त्यो वा कु नै अन्य सेवा
अन्तगगत गरिएको पक्तहिेको उपचाि उक्तचत नभएको दकन नहोस ति अन्य सेवाहरूमा
छिाइन्टको सहभाक्तगतािाई र्छेक्ने अक्तन/अथवा आवश्यक ठहि गने कु नै मान्य अक्तन क्तवशेष
आवश्यकता र्छ भने कु िो अको हो। यो आवश्यकताको बािे मा छिाइन्टिाई िाम्रिी
बुझाइनेर्छ तथा उसको के स/सेवा प्िानमा यसबािे िेक्तखएको हुनेर्छ;
आफ्नो खचगमा आफू िे चाहेको उपचाि क्तवशेषज्ञहरू वा कानूनी सकिाहकािहरूक्तसत
पिामशग गने अवसि;
गोपनीयताको सीमा ओहायो ि संघीय कानून एवम् क्तनयमहरू, अदाितका आदेशहरू,
अथवा अदाितिे तयाि पािे को के स/सेवा प्िानका आवश्यकताहरूको आिािमा
क्तनिागरित गरिन्र्छ। एजेन्सीको छिाइन्टसम्बन्िी जानकािीको खुिासा क्तनक्तम्त सहमक्तत
व्यि गनगसक्ने कानूनी अक्तिकाि भएको व्यक्तििे ओहायो अक्तन संघीय कानून एवम्
क्तनयमहरूको पािन गदै त्यसो गनग सछर्छन्;
सेवािाई जािी निाक्तखएको कािण वा कािणहरूबािे पक्तहिेबाटै अवगत हुने अक्तन
योजनाको तम्तयािीमा संिग्न हुने अक्तिकाि;
सेवािाई अस्वीकाि गरिएका कािणहरू जान्ने अक्तिकाि;
सेवा प्रदान गदाग व्यक्तिको संस्कृ क्तत, नसि, क्तिङ्ग, उमेि, िमग, वणग, यौन प्रवृक्तत्त,
शािीरिक वा मानक्तसक अपाङ्गता, िाक्तिय मूि, आम्दानीको स्ति, वा िाजनीक्ततक
झुकाउको आिािमा ऊ क्तवरुद्ध भेदभाव नगरिने अक्तिकाि;
सेवाका खचगहरूबािे जान्ने अक्तिकाि;
सबै अक्तिकािहरूबािे िाम्रिी अवगत हुने अक्तिकाि;
प्रक्ततशोिको कु नै जोक्तखम क्तबना सबै अक्तिकािहरूको उपयोग, जसमा सेवाहरूप्रक्तत पहुँच
सामेि र्छ, अक्तन सेवाक्तसत कु नैप्रकािको सम्झौता गरिनुहुद
ँ ैन;
गुनासो दताग गनुग; तथा
गुनासो दताग गनगको िाक्तग मौक्तखक ि क्तिक्तखत क्तनदेशहरू।;
तपाईं 16 वा योभन्दा अक्तिक उमेिको हुनुहुन्र्छ अक्तन एजेन्सीको क्तजम्मामा हुनुहुन्र्छ भने
िे क्तडट रिपोटग प्राप्त गनगमा मद्दत पाउने अक्तिकाि

क्तशशु सेवाका कमगचािी, पािक आमाबुवा, अक्तन एडप्शन पूवग क्तशशुिाई अन्यत्र
िाक्तखएको दत्तक आमाबुवाहरूिे:
1. क्तनम्न क्तस्थक्ततहरू बाहेक एजेन्सीको क्तजम्मामा िहेका क्तशशुहरूको आउने ि जाने मेिहरूिाई
काटर्छाँट गनग वा खोकन पाउनेर्छैनन्:
ए. अप्राक्तिकृ त, खतिनाक, वा गैि-कानूनी सामग्री वा पदाथगहरू भएको आशङ्का
र्छ, यस्तो क्तस्थक्ततमा कु नै नाक्तमत व्यक्तिको उपक्तस्थक्ततमा मेि खोक्तिनेर्छ,
बी. ई-मेि बाहेक नखोक्तिएको मेि प्राप्त गनुग वा पठाउनुिाई सेवा योजनामा
सामेि गरिएको र्छ, अथवा
सी. क्तवशेष व्यक्तिहरूबाट मेि प्राप्त गनुग वा उनीहरूिाई मेि पठाउनु क्तशशु वा
पािक आमाबुवाको िाक्तग एक गम्भीि खतिा हो अथवा क्तशशुको क्तहत क्तवरुद्ध हो
अक्तन के स िे कडगमा मेिमाक्तथको यस प्रक्ततबन्िका कािणहरू ि व्यक्तिहरूबािे उकिेख
गरिएको हुन्र्छ।
2. क्तनम्न क्तस्थक्ततहरू बाहेक एजेन्सीको क्तजम्मामा िहेका क्तशशुहरूको क्तनजी टेक्तिफोन
वातागिापमाक्तथ प्रक्ततबन्ि िगाउन सक्नेर्छैनन्:
ए. प्रक्ततबन्ि सेवा योजनामा उकिेख गरिएको प्रक्ततबन्िमाक्तथ आिारित र्छ जसको
सम्बन्ि क्तशशु, पािक आमाबुवा वा कमगचािीको सुिक्षा तथा क्तशशुको क्तहतक्तसत र्छ,
तथा
बी. प्रक्ततबन्िको क्तसफारिस अगावै गरिएको र्छ जसको क्षेत्रीय क्तनदेशक वा सहायक
क्तनदेशक वा योग्य अक्तिकािीिे हिे क मक्तहना समीक्षा गिे का र्छन्,
सी. क्तशशुको मुद्दामा काम गने के सवकग िका सुपिभाइजििे प्रक्ततबन्िको हिे क साता
समीक्षा गिे का र्छन्, अक्तन
डी. अनुमोदन अक्तन समीक्षाहरूको के स िे कडगमा उकिेख गरिएको र्छ,
ई. अथवा अदाितको क्तवशेष आदेशानुसाि यसो गरिएको हो।
तपाईं सेवाहरूिाई क्तिएि असन्तुि हुनुहुन्र्छ भने, यसबािे गुनासो दताग गनगको िाक्तग ग्राहक
अक्तिकाि कायागियिे तपाईंिाई मद्दत पुर्याउन सछर्छ। कु नै घटना घटेको वा त्यसबािे सुनक
े ो
तीस छयािेण्डि ददनहरूक्तभत्र तपाईंिे गुनासो दताग गनग सक्नुहुन्र्छ। कु नै क्तचन्ताको समािान
क्तनक्तम्त ग्राहक अक्तिकािहरूको कायागियक्तसत सम्पकग गनुगहोस् (पृष्ठ 8 हेनुगहोस्)।
ग्राहक अक्तिकािहरूको कायागियिे जाँचको परिणामिाई क्तिएि प्रशासक्तनक आवदेन दताग
गनगमा पक्तन मद्दत पुर्याउँ र्छ। जाँचको परिणामबािे थाहा पाएको तीस छयािेण्डि ददनहरूक्तभत्र
आवेदन दताग गनुग अक्तनवायग र्छ। प्रशासक्तनक आवेदन दताग गनगको िाक्तग, ग्राहक अक्तिकािहरूको
कायागियक्तसत सम्पकग गनुगहोस् (पृष्ठ 8 हेनुगहोस्)।
व्यवक्तस्थत के यि एजेन्सीहरूमध्ये एक, पमागनेन्ट फे क्तमक्ति सोकयुशन्स नेटवकग (PFSN) वा
नेशनि युथ एडभोके ट प्रोग्राम (NYAP) -ले सेवा पुर्याइरहरहेको माथमलामा, पररवारहरू र
क्तशशुहरूिाई सोझै संिक्षणात्मक सेवा पुर्याउने अनुबन्ि अन्तगगतका एजेन्सीहरूको गुनासो ि
सिोकािहरू दूि गने आफ्नै तरिका हुन्र्छ। आफ्नो के सवकग ि वा सुपिभाइजिक्तसत आफ्नो
क्तचन्ताको समािान गनगको िाक्तग तपाईंिाई प्रोत्साक्तहत गरिन्र्छ। यदद तपाईं यसो गनग असमथग
हुनुहुन्र्छ भने, कृ पया तपाईंिाई सेवा प्रदान गने एजेन्सीको ग्राहक अक्तिकाि अक्तिकािीक्तसत
सम्पकग गनुगहोस्।

हाम्रो संिक्षणमा िहेका क्तशशुहरूको बािे मा
क्तशशु सेवाका कमगचािी, पािक, आमाबुवा, अक्तन एडप्शन पूवग क्तशशुिाई अन्यत्र िाक्तखएको
दत्तक आमाबुवाहरू क्तनयंत्रण गनग नसदकने व्यवहािक्तसत क्तनक्तप्टनको िाक्तग प्रक्तशक्तक्षत हुन्र्छन्।
कमगचािी अक्तन स्याहाि गनेहरूिे कु नैपक्तन प्रकािको प्रक्ततबन्िात्मक व्यवहाि प्रबन्िनको
उपयोग गनगपाउने र्छैनन्: यसमा शािीरिक, याक्तन्त्रक वा िासायक्तनक प्रक्ततबन्ि, अिगथिग
पानुग वा एकान्तमा थुनेि िानु सामेि र्छन्।
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