
 

Tôi có thể nhận được những trợ 
giúp nào? 

Hơn ai hết quý vị biết bản thân và gia đình 
quý vị cần những gì.  Nhân viên xã hội của 
quý vị sẽ thảo luận với quý vị để tìm ra 
đúng trợ giúp cần thiết.  Nhân viên đó sẽ 
giải thích các dịch vụ, các nguồn trợ giúp 
và các hỗ trợ sẵn có trong cộng đồng của 
quý vị. Cùng nhau quý vị sẽ quyết định 
điều gì tốt nhất cho quý vị và gia đình.    

Đây là những lĩnh vực đã chứng tỏ nâng 
cao sức khỏe và hạnh phúc của các gia 
đình.  Chúng ta sẽ bàn về những lĩnh vực 
này trong các cuộc họp của chúng ta: 

 Có mối quan hệ chặt chẽ với con 
quý vị 

 Hiểu biết về cách chăm sóc con 
cái 

 Biết cách lùi lại và tìm kiếm sự 
giúp đỡ khi cần thiết 

 Phát triển một mối quan hệ chặt 
chẽ với cộng đồng 

 Có thể đáp ứng những nhu cầu cơ 
bản của gia đình quý vị 

Cùng nhau chúng ta sẽ tìm ra những gì 
cần thiết để gia đình quý vị trở nên mạnh 
mẽ hơn.  
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ĐÁP ỨNG 
KHÁC BIỆT LÀ 
GÌ? 

Nhận một cuộc gọi hoặc nhân viên DCF 
ghé thăm có thể là một điều đáng sợ. 

Đáp Ứng Khác Biệt là một cách khác để 
phản ứng với những cáo buộc về lạm 
dụng và bỏ mặc trẻ em. Khi chúng tôi biết 
rằng con em của quý vị được an toàn, thì 
nhân viên DCF có thể giới thiệu với quý vị 
một loại dịch vụ đặc biệt gọi là Đáp Ứng 
Kết Quả Thẩm Định Gia Đình.   

Đáp Ứng Kết Quả Thẩm Định 
Gia Đình là gì?  

Đáp Ứng Kết Quả Thẩm Định Gia Đình là 
một chương trình: 

 Tin tưởng rằng mọi gia đình đều 
có những mặt mạnh và các khả 
năng 

 Giữ trẻ em an toàn 

 Không trách mắng  

 Làm việc cùng với cha mẹ và các 
nguồn hỗ trợ của họ 

 Cung cấp các dịch vụ và các nguồn 
trợ giúp nhằm giúp đỡ đáp ứng 
nhu cầu của các gia đình 

 Giúp kết nối các gia đình với cộng 
đồng của họ 

Các tiểu bang khác từng sử dụng Hệ 
Thống Đáp Ứng Khác đã nhận thấy những 

kết quả tốt hơn cho trẻ em, bao gồm sự 
hài lòng của gia đình nhiều hơn bởi vì họ 
cùng tham gia xác định các giải pháp giúp 
họ mạnh mẽ hơn và có năng lực hơn.  

Đáp Ứng Kết Quả Thẩm Định Gia Đình là 
một chương trình dựa trên những điểm 
mạnh và chú trọng vào gia đình, hợp tác 
cùng các gia đình để xác định những điểm 
mạnh, các nhu cầu của họ và giúp kết nối 
các gia đình với các dịch vụ và các nguồn 
hỗ trợ trong cộng đồng. Mục đích của 
phương pháp này là để giữ cho trẻ em và 
các gia đình trở thành dính dáng lại với 
DCF bằng việc tham gia và giúp đỡ các gia 
đình xác định các giải pháp cho các vấn đề 
của họ và làm việc chặt chẽ với các 
chương trình và tổ chức trong cộng đồng.  

Đáp Ứng Kết Quả Thẩm Định 
Gia Đình Hoạt Động Như Thế 
Nào? 

Khimột phúc trình về một Đáp Ứng Kết 
Quả Thẩm Định Gia Đình được chấp nhận, 
thì nhân viên xã hội sẽ đánh giá sự an 
toàn của con em quý vị cũng như xác định 
những điểm mạnh và nhu cầu của gia đình 
quý vị. 

Khi đã đảm bảo an toàn cho con em quý 
vị, các gia đình quyết định liệu họ có 
muốn tham gia các dịch vụ không. 

Các Cuộc Họp Nhóm Gia Đình và Trẻ Em 
được tổ chức để phát triển các kế hoạch 
nhằm giúp đỡ gia đình quý vị và giải quyết 
những lo lắng.  Các gia đình xác định họ 

muốn mời những ai tham gia các cuộc họp 
này. 

Cùng nhau chúng ta sẽ xây dựng một Kế 
Hoạch Phục Vụ trọng đó mô tả những 
bước sẽ áp dụng để DCF hỗ trợ gia đình 
quý vị, cộng đồng và chính quý vị.  

DCF có thể hỗ trợ gia đình quý vị bằng 
cách kết nối quý vị với các dịch vụ và các 
nguồn trợ giúp trong cộng đồng đối với hỗ 
trợ đang diễn ra hoặc vào những thời 
điểm cần thiết.  

Tại sao tôi nhận được một Đáp 
Ứng Đánh giá Gia Đình? 

 Một phúc trình liên quan tới gia 
đình quý vị được Careline chấp 
nhận. 

 
 Phúc trình đó được đánh giá là 

một phúc trình rủi ro thấp.  
 

 Gia đình quý vị trước đây từng bị 
giới hạn hoặc không liên quan đến 
DCF. 

 
 Con em quý vị được đánh giá là an 

toàn. 
 

 
 

 


