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Hamilton County Children’s Services (�ािम�न काउ�ी बाल सेवाह�) को साथ काम गद�  
 
 

प�रवारह�को लािग गाईड 
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�ािम�न काउ�ी बाल सेवा नीितको लािग तपाईंको केसकम�ले तपाईंलाई पिहलो बैठकमा यो पु��का िदनुहोस्। 
यो पढ्दा तपाईंलाई तपाईंको प�रवारमा समावेश भएको बेलामा अपे�ा गन� कुरा बु� म�त गद�छ। 
 
यिद तपाईंसँग केिह प्र�ह� छन् भने, तल सूचीकृत तपाईंको केसकम� वा उसको पय�वे�कलाई कल गनु�होस्:  
 
तपाईंको केसकम�को नाम: 
 
 

फोन: 
 

पय�वे�कको नाम: 
 
 

फोन: 
 

 
• �ािम�न काउ�ी बाल सेवाह� ब�ाह�लाई दु��वहार, उपे�ा, र िनभ�रताबाट जोगाउन समिप�त छ 

जब उनीह�को प�रवार अस�म वा अिन�ुक छन्। 

• हामी प�रवारह�को मया�दाको स�ान गद�  उनीह�को संर�ण र सश��करण गन� प्रितब� छौ।ं 

• हामी कानूनको आव�कता अनुसार कम से कम दखल पुऱ् याउने ब�ाह�को र उनीह�को अिधकारको 
लािग वकालत गरेर बालबािलकाको सुर�ा, स्थािय� र क�ाणको ल�ह� प्रा� गन� प्रयास गद�छौ।ं 

 
मु� काया�लय: 

222 East Central Parkway, 
Cincinnati, OH 45202 

(513) 946-1000 
Web site: www.hcjfs.org 

 
 
 
 
 

http://www.hcjfs.org/
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�ािम�न काउ�ी बाल सेवाह�को बारेमा 
�ािम�न काउ�ी िच�� ेन सिभ�स हािम�न काउ�ी िवभाग रोजगार र प�रवार सेवाह�को िवभाग हो। ओिहयो 
कानून अनुसार बाल सेवाह�ले दु��वहार र उपे�ाका सबै �रपोट�ह� 
प्रा� गन� र कागजात गन� र दु��वहार ग�रएको, बेवा�ा ग�रएको, वा 
आिश्रत र सुर�ाको खाँचो परेका ब�ाह�लाई सुर�ा प्रदान गन� आव�क 
छ। 

बाल सेवाह� ब�ाह�को लािग पा�रवा�रक प�रबेशमा ब�ु उ�म हो भ�े 
िव�ास गछ� न् । हामी सम�ाह� समाधान गन� क्रममा प�रवारह�लाई 
एक साथ रहन म�त गद�छौ।ं तर जब आमाबाबु अिन�ुक वा आफ्ना 
ब�ाह�लाई सुर�ा गन� असमथ� �न्छन्, बाल सेवाह�ले ब�ा सुरि�त रा�े योजना िवकास गद�छ। 
 
दु��वहारको �रपोट�ह� प्रा� गद� (241-KIDS) 
241-KIDS 18 वष� मुिनका ब�ाह� (वा उमेर 21 को यिद शारी�रक, मानिसक वा िवकासा�क �पमा  चुनौतीपूण�)  
दु��वहार वा उपे�ा �रपोट� गन�को लािग �ािम�न काउ�ीको 24-घ�े लाइन हो। कोही पिन पेशेवरह� (ज�ै 
िश�क र िचिक�क) सिहतले जब एक ब�ा दु��वहार वा उपेि�त भइरहेको छ  भ�े उनीह�संग िव�ास  गन� 
कारण �न्छ उनीह�ले 241-KIDS मा  कल गन� स�छन् ।ब�ाह�ले पिन आफ�, िमत्र, वा उनीह�को गाली 
वा उपे�ालाई �रपोट� गन� कल  गद�छन्। 
 
बाल सेवाह� मेरो घर भ्रमण गदा� म के अपे�ा गन� सक्छु? 
ओहायो कानूनका अनुसार बाल सेवाह�ले जो ब�ाह�लाई दु��वहार वा बेवा�ा ग�रएको �न सक्छ ितनीह�को 
241-KIDS लाई �रपोट� गन�मा सुर�ाको मू�ाकन पूरा गन� आव�क पद�छ ।  
 
ओहायो कानून  अ�ग�त: 
बाल दु��वहार हो: 

• ब�ालाई जो�खममा पानु� । 
• ब�ाको गैर दुघ�टनागत चोट।  
• वय� र ब�ाबीच यौन आचरण वा स�क� । 
• शारी�रक, वा मानिसक चोट जसले ब�ाको �ा� वा क�ाणलाई हानी पुया�उँछ वा धम्की िदन्छ। 

ब�ाको उपे�ा हो: 
• अिभभावकको ग�ी वा बानीह�का कारण ब�ाको अपया�� खाना, आश्रय, पय�वे�ण, िश�ा वा िचिक�ा 

हेरचाह। 
दु��वहार वा उपे�ाको �रपोट�पिछ बाल सेवा केसकम� जो तपाईंको घरमा आउँदछ तब मू�ांकन सु� �न्छ। 
केसकम�ले तपाईंलाई कुन िच�ाह� �रपोट� ग�रयो र �रपोट�लाई अनुस�ान गन� आव�क पन�छ भने तपाईं, 
तपाईंको ब�ाह�, र �ूल वा अ� पेशेवरह�, आफ�ह�, र िछमेकीह�सँग, यिद आव�क र उपयु� भए, 
कुरा गरेर बताउनेछ । ओहायो कानून अ�ग�त, हामीलाई कसले बोलाएको भनेर तपाईंलाई भ� स�ैनौ।ं 
  
याद गन� मह�पूण� बँुदाह�: 

• प्रार��क मू�ाकन पूरा गरेपिछ, बाल सेवाह�ले मामला �भाव बनाउनुपछ� । �ो �भावले दु��वहार वा 
उपे�ालाई िन�ष�मा पुऱ् याउँछ “प्रमािणत " (दु��वहारको प्र�� प्रमाण), "संकेत" (संकेत तर कुनै प्र�� 
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प्रमाण छैन), वा " अप्रमािणत " (अपु�)।  
• यिद आकलनले तपाईंका ब�ाह� तपाईंको हेरचाहमा सुरि�त छन् भनेर िनधा�रण गद�छ भने, हामी यसमा 

स��िलत �ँदैनौ।ं यसको स�ामा, हामी हाम्रो केस ब� गन�छौ ंवा समथ�नका लािग तपाईंलाई अ� समुदाय 
सेवामा उ�ेख गन�छौ ं। 

• यिद मू�ाक्नले तपाईंका ब�ाह� असुरि�त छन् भनेर िनधा�रण गद�छ भने ब�ाह�को सेवाह� तपाईंको 
प�रवारलाई पिहचान ग�रएको िच�ाको साथ सहयोग गन� क्रममा तपाईंका ब�ाह�लाई सुरि�त रा�को 
लािग योजना िसज�ना गन� तपाईंसँग साझेदार �नेछ। 

 
बाल सेवाह� मेरो प�रवारसँग संल� रहन्छ भने के �न्छ? 
बाल सेवाह�ले तपाईंको केसलाई यिद थप सेवाह� आव�क भए भने चिलरहेको केसकम�मा ह�ा�रण 
गद�छ। यो केसकम� तपाईंको प�रवारको लािग केस योजनाको िवकास र काया��यन गन� तपाईंसँग साझेदारी 
गन�छ। योजनाले तपाईंको ब�ाह�को सुर�ाको लािग आव�क ल�ह�, काय�ह�, सेवाह� र 
प�रवत�नह�को वण�न गन�छ। तपाईंलाई योजनामा ह�ा�र गन� लगाईनेछ र एक प्रितिलिप प्रदान ग�रनेछ। 
 
तपाईंको बाल सेवाह� केसकम� तपाईंलाई िनयिमत भ्रमण गन�छन् िकनिक हामी तपाईंको भलाई र तपाईंको 
ब�ाको सुर�ाको बारेमा िच��त छौ।ं तपाईंको योजनाको अनुसरणमा तपाईंले ग�ररहेका प्रगितह�को बारेमा 
हामी सँगै िमलेर काम गन�छौ।ं तपाईंलाई केस योजनाको ल�ह� पूरा गन� तपाईंको प्रगितको समी�ामा भाग िलन 
आग्रह ग�रनेछ। जबस� हामीले यो िनधा�रण गद�नौ ंिक तपाईंलाई आफ्ना ब�ाह� सुरि�त रा� हाम्रो सहयोगको 
आव�क पद�न तबस� हामी तपाईंसँग स��िलत �नेछौ ं।  
 
�स िबन्दुमा पु�, धेरै हेरचाहकता�ह� परामश�, अिभभावकीय  क�ाह� वा औषिध  उपचार  ज�ा  सेवाह�मा 
भाग िलन सहमत �न्छन्। यी सेवाह�ले हेिम�न काउ�ीका धेरै प�रवारह�लाई म�त गरेको छ। यिद 
हेरचाहकता�ले भाग िलन अ�ीकार गरे, बाल सेवाह�ले तपाईंको ब�ालाई जोगाउन अ� ह��ेपह� ज�ै 
�ािम�न काउ�ी जुवेनाइल अदालत संल� खो�ै िनण�य गनु� आव�क पछ� । 
 
तपाईलें जा�ुपन� मह�पूण� कुराह�  

• बाल सेवाह�ले दु��वहार र उपे�ाका �रपोट�ह� अनुस�ान गद�छ र ब�ाह�मा दु��वहार कम गन� 
प�रवारह�लाई सेवाह� प्रदान गद�छ।  

• किहलेकाँही, बाल दु��वहार र उपे�ा अपराध �न सक्छ। बाल सेवाह�ले स�ािवत अपराधह� पुिलसमा 
�रपोट� गनु�पद�छ। बाल सेवाह�ले पक्राउ गद�न। केवल पुिलसले मान्छे पक्राउ गन� र अपराधको आरोप लगाउन 
सक्छ।  

• बाल सेवाह�ले ब�ाह�लाई घरबाट हटाईने िसफा�रस गन� स�छन् र ितनीह� किहले फक� न्छन् भ�े िनण�य 
गन� म�त गद�छन्। �ािम�न काउ�ी िकशोर अदालतले अ��म िनण�य गन�छ। 

• भारतीय बाल क�ाण ऐन (आईसीड�ूए) एक संघीय कानून हो जसले बाल क�ाण एजे�ीह�ले कसरी 
मूल अमे�रकी ब�ाह� र प�रवारह�लाई सेवाह� प्रदान गद�छ भनेर िनयमन गद�छ। यिद तपाईंको ब�ा 
एक जनजाितको सद� हो वा सद�ताको लािग यो� �न सक्छ भने तपाईंको प�रवारलाई सेवाह� प्रदान 
गन� अिधकार छ। यिद तपाईंको ब�ा एक आिदवासी सद� हो वा �न यो� �न सक्छ भ�े तपाईंलाई िव�ास 
छ भने कृपया तपाईंको केसकम�लाई बताउनुहोस् । एजे�ीले आिदवासी सद�ता प्रमाणीकरण गन�छ। 
भारतीय जनजाित र िव�ा�रत आफ�ह�लाई तपाईं र केसकम�सँग योजना िवकास, काया��यन, र 
समी�ाको काम गन� अवसर प्रदान ग�रनेछ।  
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क�ा सेवाह�ले मेरो प�रवारलाई म�त गद�छ? 
तपाईंको ब�ाह�को सुर�ा िच�ा कम गन�का लािग, बाल सेवाह�ले तपाईंलाई प्रदान गन� वा रेफर गन� स�े 
सेवाह� ज�ै: 

• मानिसक �ा� परामश� र उपचार। 
• िचिक�ा उपचार। 
• लागु पदाथ� वा मिदरा �ीिनंग र उपचार। 
• अिभभावक कौशल प्रिश�ण। 
• शैि�क सेवाह�। 
• ब�े ठाउँ खो� सहयोग। 
• प�रवार संकट र अ� ग�ीर मु�ाह� (प�रवार संर�ण) समाधान गन� गहन इन-होम म�त । 
• तनावग्र� आमाबाबुलाई िवश्राम (सुर�ा�क ब�ा हेरचाह) िदन ब�ाह�को अंशकािलक हेरचाह। 
• ब�ाह�को लािग सामािजक िवकास सेवाह�। 
• सम�ाग्र� िकशोरिकशोरीह�का लािग काय�क्रम। 

मलाई के गन� लगाइनेछ? 
बाल सेवाह�को म�तको साथ तपाईंसँग जसले तपाईंको ब�ालाई असुरि�त बनायो ित सम�ाह� पार गन� 
अवसर �नेछ । बाल सेवाह�ले तपाईंसँग आशा गद�छ: 

• तपाईंको केसकम�सँग तपाईंको ब�ाह�को सुर�ा िच�ा कम गन� योजना िवकासमा काम गनु�होस्। 
• तपाईको योजनामा सूचीब� काय�क्रम र सेवाह�मा भाग िलनुहोस्। 
• तपाईंको ब�ाह�को लािग एक सुरि�त, ��, पालनपोषण र पया�� खाना, कपडा, र िचिक�ा �ाहार 

सुिनि�त गन� म�त  पु�े प�रवत�न गनु�होस्।  
• तपाईंको प्रगित समी�ा गन� तपाईको केसकम� र अ� पेशेवरह�सँग िनयिमत भेट्नुहोस्। 
• यिद तपाईंको केस हेिम�न काउ�ी जुवेनाइल अदालतमा संल� छ भने सुनुवाइमा भाग िलनुहोस् र 

अदालतको आदेशह�को पालना गनु�होस्।  
 

मेरा ब�ाह�ले घर छोड्नुपद�छ भने के �न्छ? 
जब बाल सेवाह�ले, गैर आपातकालीन प�र�स्थितह�मा, ब�ालाई घरबाट हटाउने िवचार गद�छन्, हामी 
औपचा�रक बैठक बोलाउद्छौ। जसलाई प�रवार स�ेलन भिनन्छ। प�रवार समथ�नह�, आफ�ह�, ितम्रो 
मामलामा संल� अ� पेशेवरह� ब�ाह�को सेवाह�संग उप�स्थत �न सक्छन्। तपाईंले यो बैठकमा उप�स्थत 
�नुपद�छ, तािक तपाईं आफ्ना ब�ाह� र तपाईंको प�रवारलाई आव�क सहयोगको बारेमा िनण�य िलन म�त 
गन� स�ु�नेछ। 

 
�ािम�न काउ�ी िकशोर  अदालतले बाल सेवाह�ले तपाईंको घरबाट ब�ाह�लाई हटाउन स�ुअिघ 
अनुमित िदनुपद�छ। �सो भए, बाल सेवाह�ले ब�ाह�को आव�कताह� पूरा गन� क��मा प्रितब�ा�क 
प�रबेशमा उपल� अस्थायी स्थान खोज्छ। यो साथी, आफ� वा पालक वा सामुिहक घर �नसक्छ। 
 
सायद तपाईं तपाईंका ब�ाह�लाई िनयिमत �पमा भेट्न स�म �नु�नेछ। यिद तपाईंका ब�ाह�को सुर�ा 
िच�ा हटाइयो भने, तपाईंका ब�ाह� तपाईंको हेरचाहमा फिक� नेछन्। होईन भने, तपाईंका ब�ाह�को स्थायी 
िनयु�� �नसक्छ। 
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मेरा अिधकारह� के �न्? 
जब तपाईं बाल सेवाह�सँग स���त �नु�न्छ, तपाईंसँग अिधकार छ: 

• िश�ाचार र स�ानका साथ �वहार ग�रने ।  
• एक केसकम� जसले तपाईंको आव�कता र िच�ा सुन्छ र तपाईंसँग काय� गद�छ। तपाईंको केसकम�ले 

तपाईंको केस हेरचाहका साथ, िनजी, �ावसाियक तरीकाले �वस्थापन गनु�पछ�  । 
• मू�ांकनमा सहयोग गन� अ�ीकार गनु�होस्। 
• �ै��क आधारमा बाल सेवाह� �ारा िसफा�रस ग�रएका सेवाह� �ीकार गन� अ�ीकार गनु�होस्।  
• केस योजनाको तयारीमा भाग िलनुहोस्। तपाईंले पिन योजनाको एक प्रितिलिप प्रा� गनु��न्छ।  
• तपाईंको प्र�ह�को ��, इमा�ार जवाफ तािक िनण�यह� िकन ग�रदैछन् र तपाईंको मामलामा िकन 

काय�ह� िलइन्छन् भ�े बुझ्नु�न्छ । 
• यिद बाल सेवाह�ले तपाईंको प�रवारलाई सहयोग गन� स�ैन भने म�त प्रा� गन� अ� त�रकाह�को बारेमा 

जानकारी �नुहोस्।  
• तपाईंको केसमा �ािम�न काउ�ी िकशोर 

अदालतको सुनुवाई र कारवाहीह�को िल�खत सूचना 
यिद अदालत संल� छ भने ।  

• आफ्नो ब�ाको �ा�, िश�ा, र क�ाणको बारेमा 
संल� र सूिचत �नुहोस् ।  

• उमेर, जाित, राि�� य मूल, धम�, िलग, यौन झुकाव, 
जीवनशैली वा शारी�रक, मानिसक, वा िवकास 
अ�मताको आधारमा िबना भेदभाव सेवा िदइन्छ।  

• तपाईलाई कुनै पिन िच�ाह� भए बताउनुहोस् र 
गुनासो पेश गनु�होस्।  

 
 



HCJFS 0009-A (REV. 4-21)                                                          पृ�  7 
 

म मेरो प�रवारलाई सबैभ�ा राम्रो सेवा िदन बाल सेवाह�लाई कसरी म�त गन� 

सक्छु? 
�हाँ म�त गन� स�े धेरै त�रकाह� छन्: 

• स� जानकारी िदनुहोस् 
• तपाईको केसकम� र जसले तपाईलाई म�त गन� प्रयास ग�ररहेका छन् 

उनीह�लाई सहयोग पुऱ् याउनुहोस् । 
• तपाईंको ब�ाह�को भलाइको लािग पा�रवा�रक अवस्था सुधार गन� काय� गनु�होस्।  
• तपाईंको केस योजनाको िवकासमा भाग िलनुहोस्।  
• तपाईंको केस योजना अनुसरण गनु�होस् र सेवाह�मा भाग िलनुहोस् । 
• तपाईंको केसको बारेमा बैठकह� र यिद अदालत संल� छ भने अदालत सुनुवाईमा भाग िलनुहोस् ।  
• यिद हाम्रा सेवाह�मा सम�ा छ भने हामीलाई भ�ुहोस् तािक हामी तपाईलाई उ�म सेवा िदन स�छौ।ं 

 
यिद मलाई बाल सेवाह�संग सम�ा भए के �न्छ? 
अदालत कारबाही / आदेशको गुनासो 

तपाईं सध� हाम्रो िनण�य वा काय�ह�सँग सहमत न�न स�ु�न्छ। यिद तपाईको केस हेिम�न काउ�ी जुवेनाइल 
अदालतमा संल� छ भने तपाई अदालतको काय�वाही वा आदेशसँग सधै सहमत न�न स�ु�न्छ। िन�िल�खतले 
तपाईंलाई तपाईंको मामलाको बारेमा �न स�े सम�ाह� वा असहमितह� स�ोधन गन� म�त गन�छ।  

 

यिद तपाईं अदालतको काय�वाही वा आफ्नो बाल सेवा केस स��ी अदालतको आदेशको बारेमा गुनासो गन� 
चाहानु�न्छ भने तपाईंले आफ्नो वकीललाई स�क�  गनु�पन�छ वा अक� अदालतको सुनुवाईमा �ाउनु पन�छ। 
तपाईको केसमा मिज�� ेट वा �ायाधीशसँग मात्र अदालतको काय�वाही वा अदालतको आदेश प�रवत�न गन� अ��म 
अिधकार �न्छ। अदालतका काय� वा मु�ाह�को उदाहरण हो: 

• भ्रमण 
• पालक िनयु�� 
• अदालत�ारा आदेिशत योजना सेवाह� 

केस �भावको अपील 

एजे�ीले मू�ांकन / जांचपिछ ब�ा दु��वहार वा उपे�ाको  पुि� ग�रएको या संकेत अपराधी पाइए �ो 
����ारा अपील फाइल गन� सिकन्छ। केवल आरोिपत अपराधी (अपीलकता�) ले �रपोट� बयानको अपील गन� 
स�छ। यिद तपाईं एक आरोिपत अपराधी �नु�न्छ र तपाईं दु��वहार वा उपे�ाको एक पुि� या संकेत ग�रएको 
�रपोट�को बारेमा केस �भावसँग सहमत �नु�� भने तपाईंसँग अपीलको अिधकार छ। जब अनुस�ान समा� 
�न्छ, तपाईंले केसकम�को �भावको वण�न ग�रएको एक िचठी प्रा� गनु��नेछ। यिद तपाई �भावको अपील गन� 
चाहानु�न्छ भने तपाईले �भाव पत्र पठाईएको िमितबाट ३० िदनिभत्र 513-946-1313 मा कल गरेर वा पत्र लेखेर 
सुनुवाई पठाउनु पन� �न्छ। 

    Attention: Children’s Services Hearing Scheduler 

Hamilton County Job and Family Services 

222 East Central Parkway 
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Cincinnati, OH 45202 
सुनुवाइको लािग अनुरोध प्रा� भएपिछ, सुनवाई तािलकाकता�ले अपीलकता�लाई आफ्नो केस सुनुवाई अिधकारी 
सम� सुनुवाई पेशका लािग एक भेट सेट अप गन� स�क�  गन�छ र अपीलकता�लाई सुनुवाईको िमित, समय र 
स्थानको सूचना पत्र प्रदान गन�छ। केस िबस्थापनको लािग पुनरावेदनह�मा बाल सेवा नीितको एक प्रितिलिप 

सूचना सिहत समावेश ग�रनेछ। 

अपील सुनुवाई दुई घ�ाको लािग तािलकाब� ग�रएको छ र अिडयो रेकड� �नेछ। सबै दलह� जसले गवाही 
िदनेछन् उनीह�को शपथ िलइनेछ। अपीलको सुनुवाई पिछ सुनुवाई अिधकारीले िल�खत प्रितवेदन बुझाउनेछन। 
हेिम�न काउ�ी िच�� ेन सिभ�समा सुनुवाई अिधकारीको िनण�य अ��म उपाय हो। 

 

केसकम�को काय� वा िनण�यको गुनासो  

अिभभावक, संर�क, कानुनी अिभभावक, पालनपोषण गन� देखभालकता�, आफ� स��ी हेरचाहकता�, 
आवेदकह� वा अनुमोिदत वय�-पय�वेि�त रहने �वस्थाको प्रदायक, र ब�ाह� जसले सेवाह�को 
प्रावधानको लािग एजे�ीसँग कुराकानी गरेका छन् उनीह�मा �ो अ�िक्र� या स��मा चासो प्रकट गन� अिधकार 
छ। 

 
यिद तपाईसँंग तपाईकंो केसकम�ले गरेको कुनै काय� वा िनण�यसँग स���त गुनासो छ भने,  
तपाईले पिहले केसकम�सँग को मु�ा सुल्झाउनु पछ� । ��ा उजुरीका उदाहरणह�:  

• िश�ाचार र स�ानका साथ �वहार भइरहेको छैन  
• केस योजना तयार गन� आवाज िदइएन  
• तपाईंको प्र�ह�को �� जवाफ िदईएको छैन तािक तपाईं िनण�यह� िकन ग�रन्छ भनेर बु� स�ु�न्छ  
• केस योजनामा सेवाह� संग असहमित 

  
यिद �सले सहयोग गद�न भने के? 
यिद तपाईं र केसकम�ले सम�ा समाधान गन� स�ु�� भने, यी चरणह� 
पालना गनु�होस्:  

चरण १: पय�वे�कसँग कुरा गनु�होस्। 
• 513-241-KIDS (5437) मा कल गनु�होस् र केसकम�को पय�वे�कको नाम र फोन न�र सोध्नुहोस्।  
• तपाईं फोनमा पय�वे�कसँग कुरा गन� स�ु�न्छ वा भेटको लािग सो� स�ु�न्छ।  
• तपाईंका िच�ाह�को वण�न गनु�होस् र पय�वे�कलाई बताउनुहोस् िक तपाईं िकन स�ु� �नु��। 
• सु�ुहोस् र प्र�ह� सोध्नुहोस्।  
• पय�वे�कले सु�ेछन र सम�ा समाधान गन� तपाईंसँगै काम गन�छन्।  
• तपाईं HCJFS ग्राहक सेवा काया�लयमा िनद� िशत �न पिन स�ु�न्छ।  
• यिद तपाईं पय�वे�कको प्रितिक्रयासँग स�ु� �नु�� भने, चरण २ िलनुहोस्। 

 
चरण २: िबभाग प्रमुखसँग कुरा गनु�होस् वा भेट्नुहोस्। 

• 513-241-KIDS (5437) मा कल गनु�होस् र पय�वे�कको िबभाग प्रमुखको नाम र फोन न�र सोध्नुहोस्।  
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• तपाईं आफ्नो केसकम� वा पय�वे�कलाई ितनीह�को िबभाग प्रमुखको नाम र स�क�  जानकारी सो� 
स�ु�न्छ। 

• िबभाग प्रमुखलाई स�क�  गनु�होस्। िबभाग प्रमुख तपाईंसँग फोनमा कुरा गन�छन वा बैठकको तािलका 
बनाउनेछन।  

• िबभाग प्रमुखले तपाईंको िच�ा सु�ेछन र सम�ा समाधान गन� काय� गद�छन। 
• तपाईं HCJFS ग्राहक सेवा काया�लयमा िनद� िशत पिन �न स�ु�न्छ।  
• यिद तपाईं िबभाग प्रमुखको प्रितिक्रयासँग स�ु� �नु�� भने, चरण ३ िलनुहोस्। 

चरण ३: बाल सेवाह� ग्राहक सेवा काया�लयमा स�क�  गनु�होस्।  
• HCJFS ग्राहक सेवा काया�लय (CSO) 513-946-2466 िव�ार २ मा कल गनु�होस्। HCJFS.org माफ� त 

स�ेश पठाउनुहोस्, स�क�  �ाब प्रयोग गरेर वा HamiltonCountyCSO@jfs.hamilton-co.org मा ईमेल 
पठाउनुहोस्।  

• ग्राहक सेवा काया�लयले तपाईंको िच�ा सु�ेछ र सम�ा समाधान गन� काय� गद�छ।  
• CSOले तपाईंसँग बैठकको तािलका बनाउन सक्छ। केसकम� या त िबभाग प्रमुख वा पय�वे�कलाई उप�स्थत 

�न आग्रह ग�रनेछ। तपाईंलाई तपाईंका िच�ाह�को वण�न गन� भिनने छ।  
• पय�वे�क वा िबभाग प्रमुखले केसमा िलइएको िनण�य वा कारवाहीको बारे र िकन िलएकोमा वण�न गन�छन। 
• एक टोलीको �पमा हामी तपाईंको िच�ा समाधान गन�का लािग योजना बनाउन काय� गन�छौ।ं  
• CSO ले तपाईंलाई एक िच�ी पठाउन सक्छ जसमा तपाईंको िच�ा र एजे�ीले िलने वा निलने काय�ह�को 

वण�न ग�रनेछन। 

यिद यो मु�ामा अदालत संल� छ भने एजे�ीलाई कुनै प�रवत�न गन� अदालतको �ीकृित आव�क पन� सक्छ।  
 
सम�ा समाधान गन�का लािग के मसँग अ� िवक�ह� छन्? 
ओहायो रोजगार र प�रवार सेवा िवभागले सबै साव�जिनक बाल सेवा एजे�ीह�ले रा� िनयम पालना गन�  सुिनि�त 
गद�छ। यिद तपाईं कुनै पिन कारणको लािग रोजगार र प�रवार सेवाह�को ओहायो िवभागलाई स�क�  गन� 
चाहनु�न्छ भने, तपाईं तलको न�रमा ग्राहक सहायता लाइनलाई कल गन� स�ु�न्छ: 
 

ओिहयो रोजगार र प�रवार सेवा िवभाग 
टोल फ्री: 1-866-635-3748, िवक� २, िव�ार ३ 

यिद तपाईं उमेर, िलग, राि�� य मूल, जाित, रंग, धम� वा अश�ताको कारण भेदभावको िसकार भएको िव�ास 
गनु��न्छ भने, स�क�  गनु�होस्: 

   • Hamilton County Department of Job and Family Services 
    Human Resources (513) 946-4704 
      वा 
 

• Ohio Department of Job and Family Services, Bureau of Civil Rights 
State Office Tower, 18th Floor 

150 East Gay Street 
Columbus, Ohio 43215 

 
वा 
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• U.S. Department of Health and Human Services 

Office for Civil Rights, Region V 
233 North Michigan Ave., Suite 700 

Chicago, Illinois 60601 
 
 
 
यस गुनासो प्रिक्रयाको स�ार ��ो ���लाई �न्छन् जसको अंगे्रजी प्रवीणता सीिमत छ वा जो सु� 
नस�े वा �ि�िवहीन छन्। 
यिद तपाईंसँग सीिमत अंगे्रजी प्रवीणता छ भने HCJFS ले एक यो� पेशेवर दोभाषे उपल� गराउँदछ। यिद तपाईं 
सु� नस�े वा �ि�िवहीन �नु�न्छ भने, HCJFS ले यो प्रिक्रयाको समी�ा र तपाईंसँग छलफल ग�रएको सुिनि�त 
गन�का लािग उपयु� ठाउँ बनाउँदछ र तपाईंको प्र�ह�को जवाफ तपाईंको स�ुि�मा िदइन्छ। 


	ह्यामिल्टन काउन्टी बाल सेवा नीतिको लागि तपाईंको केसकर्मीले तपाईंलाई पहिलो बैठकमा यो पुस्तिका दिनुहोस्। यो पढ्दा तपाईंलाई तपाईंको परिवारमा समावेश भएको बेलामा अपेक्षा गर्ने कुरा बुझ्न मद्दत गर्दछ।
	ह्यामिल्टन काउन्टी बाल सेवाहरूको बारेमा
	याद गर्न महत्वपूर्ण बुँदाहरू:

	बाल सेवाहरू मेरो परिवारसँग संलग्न रहन्छ भने के हुन्छ?
	बाल सेवाहरूले तपाईंको केसलाई यदि थप सेवाहरू आवश्यक भए भने चलिरहेको केसकर्मीमा हस्तान्तरण गर्दछ। यो केसकर्मी तपाईंको परिवारको लागि केस योजनाको विकास र कार्यान्वयन गर्न तपाईंसँग साझेदारी गर्नेछ। योजनाले तपाईंको बच्चाहरूको सुरक्षाको लागि आवश्यक लक्ष्यहरू...
	कस्ता सेवाहरूले मेरो परिवारलाई मद्दत गर्दछ?
	यदि मलाई बाल सेवाहरूसंग समस्या भए के हुन्छ?
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