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“परिवािहरूलाई सबल बनाएि बालबाललकाको संिक्षण गने”
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614-229-7 000

फ्र्याङ्कललन काउन्टी बाल सेवाहरूद्वािा प्रकालित
Office of Client Rights

परिवाि ि उहाँहरूका समुदायहरूसँगको सहकाययमार्य त, हामीले

CS-Consumer Rights and Information–English (12-2021 मा संिोलित गरिएको )

परिवाि तथा संस्कृ लतको सम्मान गने तरिकामा हामीले सेवा प्रदान गने प्रत्येक बच्चाको
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सुिक्षा, स्थायलयत्व ि कल्याणका लालग वकालत गर्छ।ँ

नोटहरू

यस पुलस्तकाको बािे मा
तपाईंलाई यो ब्रासि ददने ि हाम्रो एक जना मुद्दा काययकतयसँगको तपाईंको पलहलो प्रत्यक्ष
अन्तवायतायमा यसका बािे मा र्लर्ल गने हाम्रो नीलत हो। तपाईंसँग प्रश्नहरू भएमा, कृ पया

अगालिको कभिमा सूचीबद्ध गरिएको तपाईंको मुद्दा काययकताय वा सुपिभाइजिलाई र्ोन
गनुयहोस्। तपाईंको मुद्दा हाम्रो एउटा क्षेत्रीय कायायलय वा व्यवलस्थत स्याहाि किाि गरिएका
एजेन्सीहरूमा स्थानान्तिण भएमा, नयाँ मुद्दा काययकतायले तपाईंसँग नयाँ सुपिभाइजि ि मुद्दा
काययकतायका नामहरू भएको प्रलतलललप र् भनी लनलित गनुय हुने र्।
प्रभावकािी रूपमा सञ्चाि गनयका लालग तपाईंका अलिकािका बािे मा
मौलिक वा लललित रूपमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गिी सञ्चाि गनय नसक्ने सबै व्यलक्तसँग
फ्र्याङ्कललन काउन्टी बालबाललका सेवाहरूद्वािा प्रदान गरिएका सेवाहरूमा समान पहुँच हुने

र्। सम्भव हुँदा, प्रभावकािी सञ्चाि सेवा बाल सेवाका कमयचािीद्वािा प्रदान गरिने र्। यो
सम्भव नहुँदा, लनिःिुल्क प्रमालणत दोभाषे प्रदान गरिने र्।

लवषय-सूचीहरू
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नोटहरू

फ्रयाङ्कललन काउन्टी बाल सेवाहरू भनेको के हो?
हाम्रो एजेन्सीलाई कानुनद्वािा बाल दुव्ययवहाि, उपेक्षा ि लनभयितासम्बन्िी रिर्िलहरूका बािे मा
अनुसन्िान गने अलिकाि ददइएको र्। हामी बालबाललको सुिक्षा लनलित गनय वा संकटको समयमा
परिवािलाई मद्दत गनयका लालग मात्र संलग्न हुने र्ौ।ँ हाम्रो प्रािलम्भक लक्ष्य भनेको बालबाललकालाई सिै ँ

घिमा सुिलक्षत तरिकाले िाख्ने ि मुद्दा िुल्नबाट िोक्न सक्ने ती सेवाहरू प्रदान गने हो। मुद्दा िुलक
े ो र् भने,
हामी तीन तरिकामा प्रलतदिया ददन्र्ौ।ँ बच्चालाई घिमा सुिलक्षत तरिकामा िाख्न सदकन्र् भने, हामी
त्यस्तो समस्या जसका लालग उहाँहरू हामीसामु आउनुभएको र् त्यो समािान गनय आपसी सहमलत
भएको योजनामा परिवािसँग कायय गने र्ौ।ँ कलहलेकाही ँ बालबाललकालाई उनीहरूको घिबाट अस्थायी
रूपमा लनकाल्न आवश्यक हुन्र्।

बच्चालाई परिवािसँग सुिलक्षत तरिकामा पुनर्मयलन गिाउने कु िा

असम्भव प्रमालणत भएपलर्, एजेन्सीले स्थायी लहिासत िोज्ने र् ि उनीहरूलाई दत्तक-ग्रहणका लालग
िाख्ने र्।
मुद्दाको समयावलिभि, परिवािहरूलाई आगत प्रदान गनय ि टोलीको लनणयय गने प्रदियाको लहस्सा हुन
प्रोत्साहन गरिन्र्। परिवािहरूलाई उनीहरूले आफ्ना लालग चुनौतीपूणय भएका समस्याहरू पलहचान
गनयमा मद्दत गनय सक्दा उत्कृ ष्ट रूपमा सेवा ददइन्र् ि उनीहरूलाई मद्दत गनयका लालग सेवा योजनाको
लवकासमा समावेि गरिन्र्।
प्रत्येक बच्चा लस्थि, स्थायी घिका लालग हकदाि हुन्र्न्। यो स्थालयत्वले िेिै रूपहरू ललन सक्र् - जन्म
ददएको परिवािसँग पुनर्मयलन, नाताको हेिचाह, स्वीकिण, र्ोस्टि पारिवारिक सम्पकय ि /वा सामुदालयक
सम्बन्िहरू सबैले युवाहरूका लालग जीवनभि समथयन प्रदान गनय सक्र्न्।
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बाल सेवाहरूले तपाईंलाई कल गनय चाहन्र्न् यददिः


तपाईंलाई आफ्नो वा आफ्नो परिवािका लालग सुिक्षात्मक सेवाहरू प्रयोगात्मक हुन सक्र्न् जस्तो लाग्र् भने ।



तपाईंले सुिक्षात्मक सेवाहरू प्राप्त गरिसके पलर् पलन र्े रि चालहन्र् भने।



तपाईंलाई कु नै बच्चा वा परिवािलाई सुिक्षात्मक सेवाहरूको आवश्यक र् जस्तो लाग्र् भने।

-कल गने व्यलक्तसँग नामिलहत िहने अलिकाि र्बाल सेवाहरूले यी मागयदिकय लसद्धान्तहरू पालना गदयर्न्िः
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हामी बाल कल्याण पेिेविहरू होँ;



हामी परिवािहरूलाई सम्मान गर्छ;ँ



हामी प्रत्येक बच्चालाई महत्त्व ददन्र्ौ;ँ



हामी साझेदािीहरूलाई महत्त्व ददन्र्ौ ँ

3

मैले बाल सेवाहरूबाट के अपेक्षा िाख्न सक्र्ु ?

सम्पकय हरू

हाम्रा मुद्दा काययकतायहरूले आफ्ना समस्याहरू समािान गनय परिवािहरूसँग काम गर्यन।् कानुनलाई
दुव्ययवहाि, उपेक्षा वा लनभयि भएका ि सुिक्षाको आवश्यकता हुन सक्ने व्यलक्तगत बालबाललकाका

नाम: ______________________________________________

आिोपहरू अनुसन्िान गनयका लालग बाल सेवाहरू आवश्यक हुन्र्न्।

ठे गाना: _____________________________________________

यी कलहरू सामान्यतया लनम्नका बािे मा र्न्िः



बच्चाको लनिीक्षण, िाना, आश्रय, उपयोलगताहरू, लचदकत्सा स्याहािको कमी



बच्चाको िािीरिक दुव्ययवहाि



बच्चाको लैलङ्गक दुव्ययवहाि



सर्ल हुन, हुर्कय न ि लवकास हुन असर्ल बच्चा



िैलक्षक हेलचेक्र्याई



गम्भीि व्यवहािका समस्याहरू देिाउने बच्चा



घिबाट भागेको बच्चा



परिवािमा लागूपदाथय तथा मददिाको दुरुपयोग



बच्चाको सुिक्षा वा संिक्षण



बच्चाको मृत्यु

सहि, िाज्य, लजप: ______________________________________
र्ोन/ईमेल: _________________________________________
नाम: ______________________________________________
ठे गाना: _____________________________________________
सहि, िाज्य, लजप: ______________________________________
र्ोन/ईमेल: _________________________________________

बाल सेवाहरूको मुद्दा काययकतायले तपाईंलाई कु न सिोकािका क्षेत्रहरू रिपोटय गरिएको लथयो भनी बताउनु हुने र् ि यी

नाम: ______________________________________________

क्षेत्रहरूमा कु नै पलन समस्या र् भने पत्ता लगाउनुहोस्। आवश्यक भएमा, यो कायय तपाईं, तपाईंको बच्चा, लवद्यालय,
पेिेवि ि संलग्न हुनुभएका अन्य व्यलक्तहरूसँग कु िाकानी गिे ि गरिने र्। ओहायोको कानुन अन्तगयत, लसर्ारिस गिे को
व्यलक्तको नाम गोपनीय िहन्र् ि िुलासा गनय सककँ दैन।

ठे गाना: _____________________________________________

अनुसन्िानको तथ्यले कु नै िक्षात्मक आवश्यकता नभएको देिाउँ र् भने, हामीले तपाईंलाई बताउने र्ौ ँ ि अनुसन्िान

सहि, िाज्य, लजप: ______________________________________

बन्द हुने र्।
तथ्यहरूले िक्षात्मक आवश्यकता भएको देिाउँ र्न् भने, बाल सेवाहरू तपाईंसँग कायय गने र्न्। यो कायय सम्झौता वा
बाल अदालतको आदेिहरू मार्य त हुन सक्र्।
मुद्दा योजना तपाईंको सहायतासँग लसजयना गरिने र् ि आवश्यक सेवाहरू मुद्दा योजनामा सूचीबद्ध गरिने र्। यस

र्ोन/ईमेल: _________________________________________
नाम: ______________________________________________

योजनाले आवश्यक परिवतयनहरू गिाउन आमाबुवा, बच्चा ि/वा एजेन्सीले के गनुय हुने र् भन्ने बािे मा व्याख्या गर्य।
तपाईंको आवश्यकता वा तपाईंको बच्चाको परिवतयनको आवश्यकतानुसाि, योजना परिमार्जयत हुन सक्र्। तपाईंलाई
यस योजना ि यसमा गरिएका कु नै पलन परिमाजयनमा हस्ताक्षि गनय अनुिोि गरिने र्। तपाईंले मुद्दा योजनाको

ठे गाना: _____________________________________________

प्रलतलललप प्राप्त गनुय हुने र्।

सहि, िाज्य, लजप: ______________________________________
तपाईंको मुद्दाका बािे मा बैठकहरू योजनालाई अपिेट गनय ि के प्रगलत गरियो भनेि समीक्षा गनय बाल सेवा लवभागद्वािा

(ि सङ्लग्न हुँदा जुभेनाइल अदालतद्वािा) वषयमा कम्तीमा दुई पटक आयोलजत हुन्र्। यदद तपाईंको परिवाि सेवाहरू ि
लनणययसँग सहमत हुनुहुन्न भने, ती लचन्ताहरू सम्बोिन गनय कदम चाल्नुपर्य (पृष्ठ 8 हेनुयहोस्)।
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र्ोन/ईमेल: _________________________________________
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आज्ञालपत रिपोटयि जसले बाल दुव्यव
य हाि वा बेवास्ताका बािे मा रिपोटय बनाउँ र्। अनुिोि

सम्पकय हरू

बापत, रिपोटयिलाई लनम्नबािे सबैमा जानकाि गिाइने र्:

नाम: ______________________________________________
ठे गाना: _____________________________________________
सहि, िाज्य, लजप: ______________________________________



PCSA ले र्ानलबन सुरु गिे को र् वा र्ैन।



PCSA ले र्ानलबन लनिन्ति गिेको र् वा र्ैन।



अन्यथा PCSA रिपोटयसँग सम्बलन्ित भएको बच्चासँग संलग्न र् वा र्ैन।



यो रिपोटयसँग सम्बलन्ित बच्चाको स्वास्थ्य ि सुिक्षाको सामान्य लस्थलत।



बाल अदालतमा उजुिी दायि गदाय वा अन्य अदालतमा आपिालिक जरिवाना लगाइको परिणाम
स्वरूप रिपोटय र् वा र्ैन।

र्ोन/ईमेल: _________________________________________
नाम: ______________________________________________
ठे गाना: _____________________________________________

भाितीय बाल कल्याण ऐेन (ICWA) संघीय कानुन हो जसले अमेरिकी भाितीय परिवािसँग
सहि, िाज्य, लजप: ______________________________________

अमेरिकी भाितीय बालबाललकालाई िाख्न िोज्र्। कांग्रेसले दुवै सावयजलनक ि लनजी
एजेन्सीहरूद्वािा उनीहरूको घिबाट भाितीय बालबाललकाहरूको उच्च सङ्ख्याको

र्ोन/ईमेल: _________________________________________

प्रलतदियामा 1978 मा ICWA पास गिे को लथयो। ICWA अन्तगयत कांग्रेसको अलभप्राय

नाम: ______________________________________________

"भाितीय बालबाललका उत्कृ ष्ट लहतहरूको सुिक्षा गनय ि भाितीय जनजालत ि परिवािहरूको
लस्थिता ि सुिक्षा प्रोत्साहन गनयका लालग लथयो" (25 U.S.C. § 1902)। लनम्नसलहत

ठे गाना: _____________________________________________

ICWA मुद्दा सम्हाल्दा मुद्दा काययकतायहरूले लवलभन्न कु िाका बािे मा लवचाि गनुयपर्यिः

 परिवािलाई "सदिय प्रयासहरू" प्रदान गने;

सहि, िाज्य, लजप: ______________________________________

 ICWA प्राथलमकता प्राविानहरू अन्तगयत अनुकूल हुने स्थान लनयोजन पलहचान गने;
 बाल संिक्षण काययवाहीको बच्चाको वणय ि बच्चाको आमाबुवाहरूका बािे मा सूचना ददने; ि

र्ोन/ईमेल: _________________________________________

 बच्चाको वणय ि बच्चाको आमाबुवाहरूलाई काययवाहीमा संलग्न गिाउन सदिय रूपमा
नाम: ______________________________________________

काम गने।

ठे गाना: _____________________________________________

तपाईंको मुद्दा काययकतायहरू ICWA अन्तगयत तपाईंको अलिकाि ि अन्य कु नै पलन मुद्दासम्बन्िी काययहरू
तपाईंलाई बुझ्न सलजलो हुने तरिकामा व्याख्या गनय सक्षम हुनुपर्य।

सहि, िाज्य, लजप: ______________________________________

तपाईंलाई आफ्नो बच्चाको मुद्दामा ICWA सही तरिकाले लागू भइिहेको र्ैन जस्तो लाग्र् भने तपाईंले
मुद्दा काययकतायको सुपिभाइजिसँग कु िा गनुयपर्य। सेवाग्राहीका अलिकाि कायायलयले ICWA उपयुक्त

र्ोन/ईमेल: _________________________________________

रूपमा लागू भएको र् भनी लवश्वास ददलाउन पलन सहायता गनय सक्र्।
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प्रोकोप आईपदाय, FCCS तपाईं ि तपाईंको परिवािसँग काम गदै र् भने...

के -कस्ता सेवाहरूले मेिो परिवािलाई मद्दत गनय सक्र्?
बाल सेवाहरूले लनम्न सेवाहरू प्रस्ताव गर्यिः

प्रकोपले तपाईं ि तपाईंको परिवािलाई प्रभाव पार्य भने ि तपाईंको परिवािलाई तपाईंको घि वा
स्थानबाट तुरुन्तै लनकास गनय आवश्यक पार्य भने, कृ पया FCCS लाई 614-229-7100 मा तुरुन्तै

सूलचत गनुयहोस्। कृ पया हामीलाई तपाईं को हो ि तपाईं बस्ने स्थानको पलहचान गनय मद्दत गनयका लालग



बाल दुव्यव
य हाि ि हेलचेक्र्याईको अनुसन्िान



सुिक्षात्मक सेवाहरू ि मुद्दा व्यवस्थापन



दकिोि-दकिोिीहरूका लालग सेवाहरू



पिामिय सेवाहरू



गृहमा-आिारित सेवाहरू



गृह व्यवस्थापन सेवाहरू

प्रकोपले तपाईंको बालबाललकालाई भेट्ने काययमा प्रभाव पार्य भने वा तपाईंलाई भेट गनय अदालतद्वािा



स्वयंसेवक सेवाहरू

आदेि ददइएको हो भने, कृ पया हामीलाई थाहा ददनुहोस् ि यो करठन समयमा तपाईंका भेटहरूमा



बालबाललकाका लालग लचदकत्सा सेवाहरू

हस्तक्षेप हुन नददनका लालग हामी तपाईंसँग काम गने र्ौ।ँ



16 वा सोभन्दा बढी उमेिको युवाका लालग उद्धाि ि स्वतन्त्र जीवनयापन सेवाहरू



सबै उमेिका बालबाललकाहरूका लालग दत्तक-ग्रहण सेवाहरू

ििाब मौसम भएको अवस्थामा, भ्रमण ि यातायात िद्द गने लनणयय लहउँ आपतकालीन स्ति प्रणाली



परिवाि संिक्षण सेवाहरू

अनुरूप हुने र्। लनम्नमा स्ति 2 वा 3 लहउँ आपतकालीन लागू हुँदा भ्रमण िद्द गरिने र्:

सम्भव भएसम्म िेिै जानकािी साझा गनय तयाि िाहनुहोस्।

प्रकोपले सम्पूणय समुदायलाई प्रभाव पािे मा, कृ पया FCCS सँग कु िा गनय स्थानीय लमलियासँगै िहनुहोस्।

बालबाललका सेवाहरूले अन्य सहायक सेवाहरूका लालग सामुदालयक एजेन्सीमा लसर्ारिसहरू
गर्यिः



फ्र्याङ्कललन काउन्टी



बच्चा बस्ने काउन्टी



भेट हुने काउन्टी



ट्रान्सपोटयिमार्य त यात्रा गनय आवश्यक कु नै पलन काउन्टी



मानलसक स्वास्थ्य सेवाहरू



पालन-पोषणसम्बन्िी लिक्षा



मनोलचदकत्सक तथा मनोवैज्ञालनक मूल्याङ्कन/पिामिय

यो अवस्थामा, कृ पया यो मौसमसम्बन्िी आपतकालीन अवस्थाको अवलिमा भेटघाट



लागूऔषि ि मददिा मूल्याङ्कन तथा उपचाि

सहायतालाई 614-229-7001 मा सम्पकय गनुयहोस्। मौसम िाम्रो भएपलर्, कु नै पलन िद्द



ददवा स्याहािमा सहायता

भएका भेटहरूलाई पूिा गनयका लालग उलचत प्रयासहरू गरिने र्।



बालबाललकाको स्वास्थ्य लवकासमा मद्दत गने सेवाहरू



भौलतक सहायता



आवास



समस्या भएका दकिोि-दकिोिीका लालग सेवाहरू
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बाल सेवाका उजुिी ि गुनासोको प्रदियाका साथै, ओहायो िोजगाि तथा परिवाि सेवा लवभाग (Ohio

मेिा बालबाललकाले घि र्ोड्नु पिे मा के हुन्र्?

Department of Jobs and Family Services) सबै देिका बाल सेवा एजेन्सीहरूले िाज्यका
लनयमहरूको पालना गर्यन् भनी सुलनलित गनयका लालग लजम्मेवािी र्। तपाईं ओहायो िोजगाि तथा
परिवाि सेवा लवभाग, टोल दफ्र 866-886-3537 लवकल्प 4 मा कल गिेि उहाँहरूलाई सम्पकय गनय
सक्नुहुन्र्।

सबै बालबाललका स्थायी गृहका हकदाि हुन्र्न्। यो लनलित गने प्रयासमा, उनीहरूलाई उपलब्ि भएका
िेिै घि-जस्ता सेरटङमा अस्थायी रूपमा िाख्न सदकन्र्। यो सेरटङमा लनम्न कु िाहरू समावेि हुन सक्र्न्िः

बाल सेवाहरूले संघीय ि िाज्यका काययिमहरू अन्तगयत बालबाललकालाई सेवा पुर्याउन प्रलतपूर्तय दावी



नातेदािको गृह- आर्न्तको गृह

गर्यन् ि संघीय ि िाज्यका आदेिहरूको अनुपालनमा कानुनअन्तगयत सेवाहरू प्रदान गनय आवश्यक पर्य।



र्ोस्टि गृह

तपाईंलाई तपाईंको जालत, िङ, िालिय मूल, िािीरिक वा मानलसक असक्षमता, ललङ्गको आिािमा



सामूलहक गृह



सके सम्म गृहको नलजकै को आवासीय सुलविा



दत्तक-ग्रहण गृह

भेदभाव गिे को वा फ्र्याङ्कललन काउन्टी बाल सेवाहरूद्वािा अलिकाि-प्रदान गरिएका वा उपलब्ि
गिाइएका कु नै काययिम, सेवा वा लाभ अन्तगयत अन्यथा भेदभाव भएको लवश्वास गनुहु
य न्र् भने तपाईं लनम्न
सेवाहरूमध्ये एउटालाई सम्पकय गनय सक्नुहुन्र्:





फ्र्याङ्कललन काउन्टी बाल सेवाहरू, नागरिक अलिकाि संयोजक (CRC) भनेको भेदभावसँग
सम्बलन्ित उजुिीहरू सम्हाल्ने लविेषज्ञ हो। CRC ले नागरिक अलिकाि संलग्न गने सिोकािहरूमा

तपाईंको परिवािलाई सुदढृ बनाउन ि पुनर्मयलन गनय मद्दत गनयका लालग बालबाललका सेवाहरूसँग

लनदेिन सहायता गनय ि प्रस्ताव गनय सक्र्। CRC 855 West Mound St, Columbus, OH,

साझेदािको रूपमा काम गने अपेक्षा िालिएको र्। यो बालबाललकाहरूलाई स्थालयत्व प्रदान गनयका

43223 मा अवलस्थत र् ि 614.275.2621 मा सम्पकय गनय सक्नुहुन्र्;

लालग गरिन्र्।

ओहायो कानुनी अलिकाि सेवा, 8 E. Long St, 5th Floor, Columbus, Ohio 432152999, िाज्य-व्यापी टोल-फ्री (भ्वाइस): 800-282-9181, िाज्य-व्यापी टोल-फ्री (T.T.Y.):
800.858.3542,



र्ोन:

614.466.7264;

T.T.Y.:

614.728.2553,

फ्याक्स:

परिवािहरूबाट लनम्न कु िाको अपेक्षा िालिएको र्िः

614.644.1888; ि



तपाईंका परिवािका आवश्यकताहरू पूिा गने सेवाहरू समावेि गने मुद्दा योजना लेख्न मद्दत गने;

नागरिक अलिािको कायायलय, संयुक्त िाज्य स्वास्थ्य तथा मानव सेवा लवभाग, 200



आफ्नो बच्चा वा बालबाललकाका लालग सुिलक्षत ि सर्ा ि प्यािो गृह प्रदान गने;



प्रगलत समीक्षा गनयका लालग आफ्नो मुद्दा काययकताय ि अन्य कमयचािीलाई भेट्ने;



मुद्दा योजनामा सूचीबद्ध काययिम वा सेवाहरूमा उपलस्थत ि सहभागी हुने; ि



अदालतको सुनुवाईहरूमा उपलस्थत हुनुहोस् ि अदालतद्वािा लनिायिण गरिएका अदालतको

Independence Ave, S.W., Rm. 509F, HHH Bldg., Washington, D.C. 20201,
टोल-फ्री TDD लाइन: 800.537.7697

तपाईंलाई िेललभि नगरिएका सेवाहरूमा तपाईंको अलिाकाि लथयो जस्तो लाग्र् भने, तपाईंले

आदेिहरू पालना गनुह
य ोस्।

लनम्नसलहत ति यलतमा मात्र सीलमत नभएका कु नै पलन लवलभन्न संस्थामा उजुिी पलन दायि गनय सक्नुहुन्र्:
सबै अवस्थाहरूमा जब बालबाललकाहरू हेिचाहमा आउँ र्न्, बाल सेवा लवभागले फ्राङ्कललन काउन्टी

ओहोयो िाज्यको पिामियदाता, सामालजक काययकताय

ओहायो िाज्य बोिय

ि लववाह तथा पारिवारिक थेिालपस्ट बोिय
77 South High Street, 24th Floor,
Columbus, Ohio 43215
614 .466.0912

मनोलवज्ञान,
77 South High Street, Suite 1830
Columbus, Ohio 43215
614-466-8808

मददिा, औषलि लत तथा मानलसक

ओहायो िाज्य नर्सयङ बोिय

स्वास्थ्य (ADAMH) सेवाहरू
447 E. Broad St., Columbus, OH 43215
614.224.1057

17 S. High St., Suite 400,
Columbus, Ohio 43215
614.466.3947

िोजगाि तथा पारिवारिक सेवाहरूका लवभाग ि फ्राङ्कललन काउन्टीको बाल सहायता प्रवतयन
लनकायलाई सूलचत गर्य।
तपाईंको मुद्दा काययकतायसँग “Away From Home, Back to Home” पुलस्तकाको प्रलतलललप माग्नुहोस्।
यसमा पुनर्मयलन प्रदिया ि प्राय सोलिने प्रश्नहरूका बािे मा जानकािी र्। प्रत्येक 14 वषय ि सोभन्दा बढी
उमेिका बालबाललकाले प्रलतस्थापन हेिचाहमा हुँदा लिक्षाको आदि, स्वास्थ्य, भेटघाट ि अदालत
सहभालगतामा आफ्नो अलिकािहरूप्रलत सचेत र्न् वा र्ैनन् भलन सुलनलित गनय “र्ोस्टि युवाका
अलिकािहरूको हातेपलु स्तका” प्राप्त गने र्न्।

सेवाग्राहीका अलिकािका अलिकािीले तपाईंका लचन्ता लनदेलित गनयमा सहायता गनय सक्नुहुन्र्।
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मेिा अलिकािहरू के -के हुन्?
अपील दायि गने

वाताविणलाई भेदभाव वा दुव्ययवहािबाट मुक्त गिाएि कायम िाख्न बालबाललका सेवाहरू प्रलतबद्ध र् ि कु नै व्यलक्तलाई
उसको जात, िमय, सम्प्रदाय, िङ, िालिय मूल, ललङ्ग, वैवालहक लस्थलत, उमेि, िािीरिक वा मानलसक अपाङ्गता, यौन

एजेन्सीले अनुसन्िानपलर् बाल दुव्यव
य हाि वा उपेक्षाको पुलष्ट वा सङ्के त गरिएको अपिािी भएको भनी

झुकाव, लमललटिी लस्थलत, िाजनीलतक सम्बन्ि, संगठनात्मक सदस्यता वा कानुनी गलतलवलि लवरुद्ध लनदेलित हुँदा सहन

पत्ता लगाएको व्यलक्तद्वािा अपील दायि गनय सदकन्र्। अपिािकताय (अपीलकताय) ले मात्र रिपोटय

हुने र्ैन।

मनोवृलतको अलपल दायि गनय सक्नुहुन्र्। अपीलकतायले लिस्पोजेसनल लनष्कषयको पत्राचाि प्राप्त गिे को

तपाईंले फ्र्याङ्कललन काउन्टी बालबाललका सेवाहरूबाट सेवाहरू प्राप्त गदाय ओहायो ि संघीय कानुनले तपाईंको

तीस-पात्रो ददनलभत्र अपील दायि गनुयपर्य। आपिालिक वा बाल अदालतमा भएका सबै मुद्दाहरूको

अलिकािहरूलाई लविेष सुिक्षा उपायहरू प्रदान गदयर्। थप प्रश्नहरू समावेि गने तपाईंको अलिकािसम्बन्िी कमयचािी

अनुसन्िान लनष्कषयमा नपुग्दासम्म कु नै पलन अपील अलघ बढाउन सककँ दैन। लनष्कषयसम्बन्िी सबै

वा सेवाग्राहीका अलिकाि कायायलयमा कोहीसँग पलन र्लर्ल गनय सक्नुहुन्र्।

लनणययलाई अलन्तम रूप ददएपलर्, अपीलकतायले सम्बलन्ित न्यालयक मालमलाहरू समािान भएको तीसपात्रो ददनलभत्र कायायलयलाई सूलचत गनुप
य र्य।

सेवाग्राहीका अलिकािको सेवा लवभागले सेवाग्राहीको गुनासो वा प्रिासकीय अपीलहरूको समीक्षा गनय प्रदियाहरू
स्थापना गिे को हो। सेवाग्राही अलिकािहरूको कायायलयले एजेन्सी नीलत ि ओहायो लनयमहरू अन्तगयत सेवाग्राहीलाई

1. सेवाग्राहीका अलिकाि कायायलयले लिस्पोजेसनल अपीलका लालग अनुिोि प्राप्त ि स्वीकृ लत गिे पलर्,

लतनीहरूको अलिकािका बािे मा जानकाि गिाउँ दर्। सेवाग्राहीका अलिकाि कायायलय सेवाग्राहीका अलिकाि ि गुनासो/

त्यसलाई इनटेक तथा अनुसन्िान लवभागको लनदेिकलाई पठाइने र्। अपीलकतायलाई आफ्नो मुद्दा

अपीलको काययलवलि लनयमहरूसँग एजेन्सी अनुपालन सुलनलित गनयका लालग लजम्मेवाि र्।

इनटेक प्रिासक समक्ष पेि गनयका लालग अपोइन्टमेन्ट सेट अप गनय सम्पकय गरिने र्। अपीलकताय अपील

गुनासो/अपील प्रदिया

पहुँच गनय हकदािहरू समावेि र्न्, ति बालबाललका, अलभभावकहरू, सम्बलन्ित ि असम्बलन्ित स्याहािकताय,

दायि गिेको तीस पात्र ददन सम्म भेट गनयका लालग उपलब्ि हुनुपर्य। अपीलकतायले सान्दर्भयक जानकािी

बालबाललकाको दुव्ययवहाि वा बेवास्ता गिे को आिोलपत व्यलक्तहरू ि सेवाहरूमा कमयचािीद्वािा प्रदान गरिएको महत्त्वपूणय

प्रदान गने अलिवक्ता ि साक्षीहरूलाई ल्याउन सक्नुहुन्र्। अपीलकतायलाई लललित प्रलतदिया पत्र इनटेक

स्टेकसँगको पेिेविहरू सीलमत र्ैनन्। सेवाग्राहीका अलिकाि कायायलय:

प्रिासकद्वािा तीस-पात्र ददनलभत्र पठाइने र्।










पूवय गुनासो सहजकतायको रूपमा कायय गदयर्;
प्रलतयोलगता अनुसन्िान परिणामहरूका लालग सुनुवाई अलिकािीको रूपमा कायय गदयर्;

2. प्रिासलनक प्रलतदियाले अपीललाई समािान नगिे मा,अपीलकतायले लिस्पोजेसनल अपील सुनव
ु ाईका

नागरिक अलिकाि संयोजकको रूपमा कायय गदयर्;

लालग अनुिोि गनय सो प्रलतदिया प्राप्त भएको तीस-पात्रो ददन लभत्र सेवाग्राहीका अलिकाि कायायलयमा

समीक्षा एजेन्टको रूपमा कायय गदयर्

सम्पकय गनय सक्नुहुन्र्। अपील प्रिासलनक सुनुवाई अलिकािीलाई पठाइने र्। सुनुवाई अलिकािी मुद्दाको

बोियलाई रिपोटयहरू पेि गदयर्;

अनुसन्िान वा स्वीकृ लतमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदैनन्। अनुिोि गिे पलर्, अपीलकताय अपील दायि गिेको

प्रिासलनक ि बजेट लचन्ताहरूबािे काययकािी लनदेिकलाई रिपोटय गदयर्। काययकािी लनदेिकसँग

तीस-पात्र ददन सम्म भेट गनयका लालग उपलब्ि हुनुपर्य। अपीलकतायले कु नै लविेष आवास आवश्यक

व्यलक्तगत मुद्दाहरूको र्लर्लका बािे मा बोिय अध्यक्षलाई लललितमा सूलचत गरिन्र् भने;

भएमा कायायलयलाई अलग्रम जानकािी ददनुपर्य। अपीलकतायले सान्दर्भयक बयान ददन सक्ने अलिवक्ता ि

बोिय अध्यक्षको स्वीकृ लतलवना अनुिासनात्मक कािबाही गनय पाइने र्ैन; ि

साक्षीहरूलाई ल्याउन सक्नुहुन्र्। कायायलयबाट प्राप्त भएको तीस-पात्रो ददन लभत्र सुनव
ु ाई लनिायरित

कु नै पलन समयमा बोियको एजेन्िामा कु नै पलन व्यलक्तगत मुद्दा लस्थलत वा सेवाग्राहीका अलिकाि

गरिने र्। अपीलको सुनुवाई एक घण्टाका लालग लनिायिण गरिन्र् ि अलियो िे किय गरिने र्। बयान ददने

कायायलयको काययमा सम्बलन्ित अन्य जानकािीको लनयोजनका बािे मा अनुिोि गनय सक्र्। बोिय

सबै पक्षहरूले िपथ ललने र्न्। सुनुवाई अलिकािीले अपील सुनुवाई भएको तीस-पात्रो ददन लभत्र लललित

प्रमुिले मात्र अनुिोि अस्वीकाि गनय सक्नुहुन्र्।

प्रलतवेदन पेि गनुय हुने र्। सुनुवाई अलिकािीको लनणयय फ्र्याङ्कललन काउन्टी बाल सेवा (Franklin
County Children Services) लभत्रको अलन्तम उपाय हो।

नोट: सुनुवाईहरू न्यालयक प्रदियाहरू होइनन् ि यसिी प्रमाणका लनयमहरू लागू हुँदैनन्। अनुसन्िानको
बाल सेवाहरूको िेकिय कानुनद्वािा गोपनीय िहन्र् ि सुनव
ु ाईअलघ, त्यसैबल
े ा वा पलर् अपीलकतायसँग
सेवाग्राहीका अलिकाि कायायलय फ्र्याङ्कललन काउन्टी बाल सेवाहरूको प्रिासलनक कायायलयमा लस्थत र्।

िुलासा वा साझा गरिने र्ैन।

मेल:

855 W. Mound Street, Columbus, Ohio 43223
इमेल: cro@fccs.us
र्ोन: 614.275.2621
फ्याक्सिः 614.275.2755
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मेिा अलिकािहरूको थप सुिक्षा कसिी गरिन्र्?

फ्र्याङ्कललन काउन्टी लचल्रेन सर्भयसस
े बोियले यस्ता वयस्क तथा बालबाललका जो एजेन्सीका
सेवाग्राहीहरू हुन् उनीहरूसँग लनम्न अलिकाि हुनु पने र् भन्ने कु िा लनिायिण गिे को र्:

गुनासो दायि गने

1.

एजेन्सीको काययसँग सम्बलन्ित कु नै पलन प्रयोजनका लालग एजेन्सीसँग अन्तर्िय या गिेका आमाबुवा,

सेवाग्राहीले सबै बैठक, मुद्दाको योजना बनाउने ि एजेन्सीका कामयचािीसँगका अन्तर्िय याहरू लगायत बाल
सेवाका कामयचािीसँगका सबै अन्तर्िय यामा सहायता गनय अनुिोि गिे को बेलामा लनिःिुल्क अनुवादन सेवाहरू प्राप्त

संिक्षक, कानुनी अलभभावक, र्ोस्टि स्याहािकताय, आर्न्त स्याहाकताय, आवेदक वा वयस्कद्वािा प्रबन्ि

गने;

गरिएको स्वीकृ त जीवनयापनको व्यवस्थापनका प्रदायकहरू ि बालबाललकासँग उक्त अन्तर्िय यासँग
सम्बलन्ित लचन्ताको बािे मा आवाज उठाउने अलिकाि हुनु पने र्। उजुिी वा लचन्ता समािान गने काययले
लवलभन्न रूप ललन सक्र्: सेवा टोली, सम्बलन्ित लनदेिकसँग काम गने; वा पूवय-गुनासोमार्य त। तपाईंका

2.

व्यलक्तगत गरिमा, स्वायत्तता वा गोपनीयताका लालग आदि ि सम्मानका साथ सांस्कृ लतक रूपमा संवेदनिील
तरिकामा व्यवहाि गने;

3.

लचन्ताहरू यी उपकिणहरू प्रयोग गिी समािान गरिएको र्ैन भने, गुनासो दायि गनय सदकन्र्।

कम प्रलतबलन्ितमा सेवाहरू, िेिैजसो मानवीय सेरटङ सहज हुन्र्। यो ओहायो कानुन ि लनयमद्वािा वा मुद्दा/सेवा
योजनामा परिभालषत गरिएको हो;

गुनासो भनेको सेवाहरू वा सेवाहरूका कमीसँग सम्बलन्ित औपचारिक उजुिी हो। गुनासो दायि गने कायय

4.

कानुनले पहुँच गनय लनषेलित नगदायसम्म, उनीहरूको मुद्दा समीक्षा गने। यदद जानकािीले कसैलाई गम्भीि क्षलत
हुने जोलिम लनम्त्याउने भएमा, जानकािीका लालग अनुिोि अलस्वकाि हुन सक्र्। मुद्दा िे कियमा पहुँचका लालग

समयमै गनुयपर्य। गुनासो घटना घटेपलर् वा घटनाको अध्ययनपलर् तीस-पात्रो ददनभन्दा अगालि दायि

सबै अनुिोि लललित रूपमा गिाइएको हुनुपर्य। जानकािी अनुिोि गरििहेको व्यलक्तले उहाँहरूको िे किय पहुँच

गनय सदकन्र्। सेवाग्राहीका अलिकाि कायायलयका प्रलतलनलि गुनासो दायि गने व्यलक्त वा प्रिासकको

प्राप्त गनुयभन्दा अगालि र्ोटो पलहचान प्रस्तुत गनुयपर्य। कानुनद्वािा लनषेलित जानकािी भएमा वा िे कियमा

अनुिोिमा लनम्नमध्ये कु नै पलन बैठकमा उपलस्थत हुन सक्र्न्।

कसैलाई गम्भीि क्षलत हुने जोलिम लनम्त्याएमा, तपाईंलाई पहुँच ददनुअलघ हटाइने र्।
तपाईंको मुद्दा िुलम
े ा क्षेत्रीय लनदेिक पहुँचको अनुिोिमा प्रलतदिया जनाउन लजम्मेवाि हुनुहुन्र् ।

1. सेवाग्राहीका अलिकाि कायायलयले गुनासोको अनुिोि प्राप्त गिे पलर् ि स्वीकाि गिेपलर्, यसलाई

सेवाग्राहीहरूले एजेन्सीका कमयचािीको उपलस्थलतमा FCCS कायायलयमा उहाँहरूको िे किय समीक्षा गनय

उलचत लवभागको लनदेिक कहाँ पठाइने र्। तपाईं गुनासो दायि गनय लगाएको तीस-पत्रो ददनलभत्र

सक्नुहुन्र्।

लनदेिकलाई भेट्न वा उहाँसग
ँ बसेि आफ्नो गुनासोको बािे मा र्लर्ल गनय सक्षम हुनुपर्य। लनदेिकले
बैठकको लालग समय लनिायिण गनय तपाईंलाई सम्पकय गनुय हुने र्। लनदेिकको लललित प्रलतदिया तपाईंको

तपाईंको मुद्दा बन्द भएमा कृ पया कानुनी लवभागलाई 614-275-2584 मा सम्पकय गनुयहोस्। बन्द भएको

गुनासो प्राप्त भएपलर् तीस-पात्र ददनलभत्र तपाईंलाई पठाइनुपर्य।

मुद्दाहरूका बािे मा जानकािीका लालग अनुिोि गरििहेको व्यलक्तलाई उपलब्ि गिाइएको जानकािी लसिै
अनुिोिकतायलाई पठाइने र्।

2. लनदेिकको प्रलतदिया असन्तोषजनक र् भने, उक्त प्रलतदिया प्राप्त गिे को तीस-पात्रो ददनलभत्र
सेवाग्राहीका अलिकाि कायायलयमा सम्पकय गनुयहोस्। त्यसपलर् तपाईंको गुनासोलाई काययकािी लनदेिक

िे कियहरूमा सेवाग्राहीको पहुँच अस्वीकाि गने लनणयय लललित रूपमा कागजात गरिने र् ि तपाईंलाई

बाहेक काययकािी परिषद् स्तिमा लनदेलित गरिने र्। यो स्तिमा गुनासो दायि भएपलर्, तपाईं तीस-पात्रो

पत्रमा प्रदान गरिने र्।

ददनलभत्र काययकािी परिषदका सदस्यलाई भेट्न वा उहाँसँग बसेि यसको बािे मा र्लर्ल गनय सक्षम
हुनुपर्य। काययकािी परिषद् को सदस्यले बैठकको लालग समय लनिायिण गनय तपाईंलाई सम्पकय गनुय हुने र्।

5.

प्रदान गरिएका कु नै पलन लवविण समीक्षा गने;

काययकािी परिषद् को सदस्यको लललित प्रलतदिया तपाईंको गुनासो प्राप्त भएपलर् तीस-पात्रो ददनलभत्र

6.

तपाईंलाई पठाइनुपर्य। .

मुद्दा योजनाको लनमायण, मुद्दा योजनाको प्रदान गरिएको प्रलतलललप ि मुद्दा योजनाको संिोिनहरू, प्रस्तालवत वा

हालको सेवाहरू, उपचाि वा थेिापीहरूमा सहभागी हुन अवसि पाउने; मानलसक ि िािीरिक स्वास्थ्य ि

3. काययकािी परिषद् को सदस्यको प्रलतदियाले तपाईंको गुनासो समािान नगिे मा, उक्त प्रलतदियाको

सामालजक वा आर्थयक आवश्यकता ि जसले प्रत्यक्ष वा िे र्िलद्वािा कलत्तको उपलब्ि, उपयुक्त ि पयायप्त सेवाहरू
प्रदान गरिन्र् भनी लनर्दयष्ट गदयर्;

तीस-पात्रो ददनलभत्र सेवाग्राहीका अलिकाि कायायलयमा सम्पकय गनुयहोस्। त्यसपलर् तपाईंको गुनासो
फ्र्याङ्कललन काउन्टी बालबाललका सेवाहरूको काययकािी लनदेिक कहाँ लनदेलित गरिने र्। गुनासो दायि
भएपलर्, तपाईं तीस-पात्रो ददनलभत्र काययकािी लनदेिकलाई भेट्न वा उहाँसँग बसेि यसको बािे मा
र्लर्ल गनय सक्षम हुनुपर्य। काययकािी लनदेिकले बैठकको लालग समय लनिायिण गनय तपाईंलाई सम्पकय
गनुय हुने र्।

आफ्नो मुद्दाको िे कियमा कु नै पलन कथन िाख्ने ि सेवाग्राहीको लवविणको प्रलतदियामा एजेन्सीको कमयचािीद्वािा

काययकािी लनदेिकको लललित प्रलतदिया तपाईंको गुनासो प्राप्त भएपलर् तीस-पात्रो

ददनलभत्र तपाईंलाई पठाइनुपर्य। काययकािी लनदेिकको लनणयय भनेको फ्र्याङ्कललन काउन्टी बालबाललका

7.

उलचत क्षेत्रालिकािको अदालतद्वािा जनयल गरिएको प्रत्यक्ष अदालतको आदेि वा मुद्दा/सेवा योजनाद्वािा
सेवाहरूमा सहभागी हुन आदेि नददइदासम्म सहमलत वा अस्वीकाि जस्ता अपेलक्षत परिणामहरूको पूणय
स्पष्टीकिण अन्तगयत कु नै पलन सेवा, उपचाि वा थेिापीमा सहमत हुने वा अस्वीकाि गने। आमाबुवा वा कानुनी
अलभभावक प्रत्यक्ष अदालतको आदेि वा उलचत क्षेत्रालिकािको अदालतले जनयल गरिएको मुद्दा/सेवा योजनाद्वािा
सेवाहरूमा सहभागी हुन आदेि नकदँदासम्म साना सेवाग्राहीको तर्य बाट कु नै पलन सेवा, उपचाि वा थेिापीमा
सहमत हुन वा अस्वीकाि गनय सक्नुहुन्र्;

सेवाहरूलभत्र भएको अलन्तम उपाय हो।
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8.

बच्चाको सुिक्षा सम्बोिन गने हालको, लललित, व्यलक्तगत मुद्दा/सेवा योजना,

बाल सेवाका कमयचािी, र्ोस्टि आमाबुवा ि दक्तक आमाबुवाले स्वीकाि गनुअ
य लघ आर्ू सँग

9.

मुद्दा/सेवा योजनाको स्थापना, आवलिक समीक्षा ि पुनमूयल्याङ्कनमा सदिय ि सूलचत सहभालगता;

िािेका बच्चाहरूसँग लनम्नलललित कु िाहरू गनुय हुने र्ैन:

10. अनावश्यक वा अत्यालिक औषलिबाट आजादी;
11. अनावश्यक अविोि वा लनषेिबाट आजादद;

1. लनम्न कु िा नहुँदासम्म एजेन्सीको लहिासतमा भएका बालबाललकाको कु नै पलन बलहगयमन ि आगमन

12. असामान्य वा ितिनाक उपचाि प्रदियाका बािे मा सूलचत िहने ि अस्वीकाि गने;

मेल लनयन्त्रण गने वा िोल्ने:

13. अन्य सेवाहरूमा सेवाग्राहीको सहभालगतालाई िोक्ने ि/वा आवश्यक हुने कु नै मान्य ि लविेष

a. मेल लनर्दयष्ट कामयचािीको उपलस्थतमा िोल्न सदकने अवस्थामा अनलिकृ त, ितिनाक वा

आवश्यकता नहुँदासम्म एक वा िेिै अन्य सेवा, उपचाि वा थेिापीहरूको अस्वीकाि नगिे तापलन वा

गैि-कानुनी सामग्री वा तत्त्वहरू समावेि भएको संददग्ि नगदायसम्म,

उक्त वा अको सेवामा पलहलेको उपचािबाट र्े रि त्यही अवस्थामा भए तापलन कु नै पलन उलचत ि

b. सेवा योजनामा इमेल बाहेक निोललएका मेल प्राप्त गनय वा पठाउन लनषेलित गरिएको र्

उपलब्ि एजेन्सीको सेवामा सहभागी हुने। यस आवश्यकताका बािे मा सेवाग्राहीलाई बुझाइने र् ि

वा

सेवाग्राहीको मुद्दा/सेवा योजनामा लेलिने र्;

c. प्राप्त गने वा लवलिष्ट व्यलक्तहरूलाई मेल पठाउने कायय बच्चा वा र्ोस्टि आमाबुवाहरूका

14. आफ्नै िचयमा स्वतन्त्र उपचािका लविेषज्ञ वा कानुनी पिामियदातासँगै पिामिय ललने अवसि हुने;
15. ओहायो ि संघीय कानुन वा लनयम, अदालतको आदेि वा जनयल गरिएको मुद्दा/सेवा योजनाको

लालग गम्भीि ितिा हो वा बच्चा ि व्यलक्तहरूका उत्कृ ष्ट लहतहरूको लवपिीत र् ि मेल
लनयन्त्रण गने काययका कािणहरू मुद्दा िे कियमा कागजात गरिएको र्।

सीलमतता ि आवश्यकताहरूलभत्र गोपनीयता। एजेन्सीको सेवाग्राहीको सम्बन्िमा जानकािी

2. प्रलतबन्ि लनम्नानुसाि नहुँदासम्म लनजी टेललर्ोन सञ्चािहरू गनय एजेन्सीको लहिासतमा भएका

िुलासा गने सहमलतमा िहेका कानुनी क्षमता भएको कु नै पलन व्यलक्तले ओहायो वा संघीय कानुन

बालबाललकाको अलिकाि प्रलतबन्ि गनुह
य ोस्:

वा लनयमहरूसँग समान भएको कायय गनय सक्नुहुन्र्;

a. बच्चा, र्ोस्टि आमाबुवा वा कमयचािीको सुिक्षासँग सम्बलन्ित सेवा योजनाका

16. सेवा समापन गनुक
य ो कािण वा कािणहरूबािे अलग्रम रूपमा सूलचत िहने ि योजनामा संलग्न हुने;

कन्ट्राइलन्िके िनहरूमा आिारित नहुँदासम्म वा बच्चाको उत्कृ ष्ट लहतमा नहुँदासम्म ि

17. सेवा अस्वीकाि गनुक
य ा कािणहरूको स्पष्टीकिण प्राप्त गने;

b. क्षेत्रीय लनदेिक वा सम्बलन्ित लनदेिक वा उलचत लिजाइनीद्वािा अग्रीम रूपमा स्वीकृ त

18. व्यलक्तको संस्कृ लत, जालत, ललङ्ग, उमेि, िमय, िङ, लैलङ्गक अनुलस्थलत, िािीरिक वा मानलसक

नगदायसम्म ि मालसक रूपमा समीक्षा नगदायसम्म,

असक्षमता, िालिय मूल, आम्दानीको स्ति वा िाजनीलतक सम्बन्िमा आिारित िहेि सेवाको

c. बच्चालाई लनयुक्त गरिएको मुद्दा काययकतायको सुपिभाइजिद्वािा साप्तालहक रूपमा समीक्षा

प्राविान लवरुद्ध भेदभाव गनय नहुने;

नगदायसम्म ि

19. सेवाहरूको लागत मूल्य थाहा पाउने;

d. स्वीकृ त ि समीक्षाहरू मुद्दा िेकियमा कागजात नगदायसम्म,

20. सबै अलिकािका बािे मा पूणय रूपमा सूलचत िहने;

e. वा लवलिष्ट अदालतको आदेि अनुरूप नहुँदासम्म।

21. सम्झौता गनय नपने सेवाहरूमा पहुँच सलहत कु नै पलन र्ािाममा प्रलतिोि नगिीकन कु नै पलन ि सबै
अलिकाि प्रयोग गने;

तपाईं सेवाहरूसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्र् भने, सेवाग्राहीका अलिकाि कायायलयले गुनासो दायि गनयमा

22. गुनासो दायि गने; ि

सहायता गनय सक्र्। तपाईं घटना घटेपलर् वा घटनाको अध्ययनपलर् तीस-पात्रो ददनभन्दा अगालि

23. गुनासो दायि गनयका लालग मौलिक ि लललित लनदेिनहरू हुने।

गुनासो दायि गनय सक्नुहुन्र्। लचन्ताबािे सम्बोिन गनय, सेवाग्राहीका अलिकाि कायायलयमा सम्पकय गनुह
य ोस्

24. तपाईं 16 वषय वा सोभन्दा बढी उमेिको हुनुहुन्र् ि एजेन्सीको संिक्षणमा हनुहुन्र् भने, िे लिट कािय

(पृष्ठ 8 हेनुयहोस्)।

प्राप्त गनयमा मद्दत गने
सेवाग्राहीका अलिकाि कायायलयले अनुसन्िनात्मक िोजको प्रिासलनक अपील दायि गनयमा पलन सहायता

हाम्रो स्याहािमा भएका बालबाललकाको सन्दभयमा

गनय सक्र्। अपील अनुसन्िनात्मक िोजको अध्ययनपलर् तीस-पात्रो ददनभन्दा अगालि दायि गनुप
य र्य।
प्रिासलनक अपील दायि गनय, सेवाग्राहीका अलिकाि कायायलयमा सम्पकय गनुह
य ोस् (पृष्ठ 8 हेनह
ुय ोस्)।

बाल सेवाका कमयचािी, र्ोस्टि आमाबुवा ि दक्तक आमाबुवालाई स्वीकाि गनुयअलघ आर्ू सँग िािेका
बच्चाहरूलाई लनयन्त्रण गनय नसदकने व्यवहािमा कसिी प्रलतदिया ददने भन्नेबािे प्रलिलक्षत गरिन्र्।

लसिै परिवाि ि बालबाललकाहरूलाई अनुबन्ि सुिक्षात्मक सेवाहरू उपलब्ि गिाउने व्यवलस्थत स्याहाि

कमयचािी वा स्याहािकतायहरूले लनम्न लगायतका कु नै पलन प्रलतबन्िात्मक व्यवहाि व्यवस्थापनका

एजेन्सी, स्थायी परिवाि समािानहरूको सञ्जाल (PFSN) वा िालिय युवा वकालत काययिम (NYAP)

हस्तक्षेपहरू प्रयोग गनुय हुने र्ैन: िािीरिक, मेकालनकल वा िासायलनक प्रलतबन्िहरू, आइसोलेसन वा

एजेन्सीहरूमध्ये एउटाबाट सेवा प्रदान गने ती मुद्दाहरूका लालग, लतनीहरूसँग गुनासो ि सिोकािहरू

कोठामा थुलनददने।

सम्बोिन गने आफ्नै प्रोटोकल र्। तपाईंलाई मुद्दा काययकताय वा सुपिभाइजिसँग बसेि आफ्ना लचन्ता
समािान गनय प्रोत्साहन गरिन्र्। तपाईं त्यसो गनय सक्नुहुन्न भने, कृ पया तपाईंको मुद्दामा सेवा प्रदान
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गरििहेको एजेन्सीका लालग सेवाग्राहीका अलिकाि कायायलयमा सम्पकय गनुह
य ोस्।
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