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هدف این بروشور )کتاب رهنما( کمک به شما در درک  

پروسه گزارش دهی و پاسخگویی خدمات محفاظت از  

( است. اگر شما سواالت دیگری دارید که با  CPSکودکان ) 

معلومات ارایه شده در این بروشور به آن پاسخ داده نشده  

(  CPSاست, لطفاً به کارمند خدمات محفاظت از کودکان )

 تماس بگیرید.

 خدمات محافظت از کودکان چیست؟

(, که تحت ریاست  CPSخدمات محفاظت از کودکان ) 

( فعالیت میکند, طبق  VDSSخدمات اجتماعی ویرجینیا ) 

قانون  و صفحات دیگر مربوط در  63.2-1500بخش 

مسؤلیت پاسخگویی به گزارش های مشکوک سوء   ویرجینیا

 استفاده یا غفلت در برابر کودکان را دارد.    

 دارات محلی خدمات اجتماعی طبق قانون موظف هستند که: ا

در پاسخ به گزارش های معتبر از بدرفتاری   ➢

 مشکوک با کودک اقدام کند. 

 مصئونیت کودک را ارزیابی کند.  ➢

در صورت امکان, خانواده ها را حمایه و تقویه   ➢

 کند.

تسهیل خدمات را به خانواده ها برای کمک   ➢

 تضمین مصئونیت کودکان شان انجام دهند. 

 از سوء استفاده یا غفلت آینده جلوگیری کند.  ➢



 

 

 سوء استفاده و غفلت از کودک چیست؟ 

قانون ویرجینیا کودک سوء استفاده شده   63.2-100بخش 

سال تعریف می کند که   18فلت شده را هر کودک زیر یا غ

والدین، سرپرست یا سایر افراد که مسئول مراقبت از  

 کودک هستند, اعمال زیر را انجام دهند:

باعث صدمات جسمی یا روانی غیرتصادفی میشود یا به   (1

 این صدمات تهدید می کند. 

در حین ساخت یا فروش برخی داروها باعث ایجاد   (2

یا روانی غیرتصادفی می شود یا به این  صدمات جسمی 

 صدمات تهدید می کند. 

از ارائه غذا، پوشاک، سرپناه، پرورش عاطفی یا   (3

مراقبت های صحی کافی غفلت می کند یا خودداری می  

 کند.

 کودک را رها می کند.  (4

نظارت کافی را در رابطه با سن و سطح رشد کودک   (5

 انجام نمی دهد. 

رقانونی نسبت به کودک  مرتکب یکی از اعمال جنسی غی  (6

از جمله زنا با محارم، تجاوز جنسی، نوازش شهوانی،  

عریانی ناشایسته، فحشا )خود فروشی( میشود یا کودک  

را به ارتکاب این اعمال اجازه میدهد, یا به کودک اجازه  

می دهد که در یکی از مطالب بصری صریح جنسی از  

 او استفاده شود. 

انه با شخصی که با کودک  آگاهانه کودکی را در همان خ (7

رشته خونی یا خویشاوندی ازدواجی ندارد و باید به  

عنوان مجرم جنسی خشونت آمیز ثبت نام کند، تنها می  

 گذارد.  



 

 

ک سوء استفاده شده یا مورد غفلت قرار گرفته به  کود

کودکی نیز گفته می شود که در استخدام، پناه دادن،  

حمل و نقل، تهیه، به دست آوردن، حمایت یا درخواست  

از یک فرد به منظور یک عمل جنسی تجاری، قربانی 

 قاچاق جنسی شناخته شده است. 

های صحی می راقبتدهندگان معالوه بر این، قانون از ارائه

خواهد در مورد نوزادانی که تحت تأثیر سوء مصرف مواد  

اند یا عالئم ترک اعتیاد را در نتیجه قرار  مخدر قرار گرفته

گرفتن در معرض مواد مخدر یا الکل در دوران بارداری  

( تماس  CPSاند، با خدمات محافظت از کودکان ) تجربه کرده

 بگیرند. 

( به من  CPSحافظت از کودکان )چرا یک کارمند خدمات م

 تماس گرفت؟ 

با شما تماس گرفته شده است زیرا خدمات محافظت  

( یک گزارش مبنی بر سوء استفاده یا  CPSکودکان ) 

غفلت احتمالی از کودک یا کودکان تحت مراقبت شما  

 دریافت کرده است. 

 چرا یک کسی گزارش خواهد داد؟ 

دهی شناسایی کودکان سوء استفاده شده یا  هدف از گزارش

مورد غفلت قرار گرفته در اسرع وقت است تا بتوان به  

 امنیت و سالمت کودک رسیدگی کرد. 

برخی از عالئم که افراد متوجه آنها می شوند و ممکن است  

( گزارش دهند عبارتند CPSبه خدمات محافظت از کودکان )

 محدود به آن نمیباشند(:  از )اما

 



 

کودک با جراحت های پرسش برانگیز  ➢

 )مشکوک(. 

 کودک خوردسال که تنها مانده است.  ➢

کودک که مشکالت مراقبت صحی یا نیازهای   ➢

 طبی عدم مراقبت شده دارد. 

کودکی که به طور مداوم گرسنه است یا سوء   ➢

 تغذیه به نظر می رسد. 

کودکی که دارای یک بیماری مقاربتی )بیماری   ➢

انتقال شده از مقاربت جنسی( یا سایر عالئم سوء  

 است.  استفاده جنسی 

 ه کسی گزارش را تهیه کرد؟ چ

هر کس می تواند گزارشی از سوء استفاده یا غفلت مشکوک  

در مورد کودک ارائه دهد. برخی از متخصصان که با  

کودکان کار می کنند طبق قانون موظف هستند فوراً موارد  

مشکوک, مربوط به سوء استفاده و یا غفلت از کودکان را  

ش می دهد نیاز به ارائه نام  گزارش کنند. شخصی که گزار 

خود ندارد. به دلیل قوانین محرمیت )رازداری(، نام  

گزارشگر منتشر نخواهد شد مگر اینکه حکم محکمه وجود  

 داشته باشد یا در جریان شهادت در محکمه ارایه شوند. 

  

 پس از تهیه گزارش چه اتفاقی می افتد؟ 

( با انجام نمودن یک  CPSخدمات محافظت از کودکان ) 

پاسخ ارزیابی خانواده یا یک پاسخ تحقیقاتی، به گزارش  

های معتبر سوء استفاده یا غفلت از کودک عکس العمل  

 خود را نشان می دهد. اهداف هر دو پاسخ ها عبارتند از:  

 ارزیابی محافظت )مصئونیت( کودک.  ➢

 ا تقویه و حمایه شوند. در صورت امکان, خانواده ه ➢

 جلوگیری از بدرفتاری با کودک در آینده.  ➢

 اسخ تحقیقاتی پ

تحقیق درباره سوء استفاده یا غفلت از کودک زمانی انجام می  

شود که نگرانی های فوری مصئونیت کودک وجود داشته  

باشد یا اینکه طبق قانون گزارش باید بررسی شود. گزارش  

 های زیر باید بررسی شود:    

 

 

 

 



 

 سوء استفاده جنسی.  ➢

 مرگ یک کودک.  ➢

 جراحت شدید.  ➢

بستری شدن در شفاخانه به دلیل سوء استفاده/غفلت   ➢

 مشکوک. 

 صدماتیکه نیاز به ارزیابی طبی/درمان طبی دارند.  ➢

 رها کردن )ترک کردن(.  ➢

سوء استفاده یا غفلت در محیط های خارج از   ➢

خانواده رخ داده باشد، مانند مکاتب، برنامه های  

مراقبت روزانه یا برنامه های مسکونی برای  

 و خانه های پرورشی.  کودکان

کودکی که در یک خانه با یک مجرم جنسی   ➢

 شده به تنهایی رها شده است. خشونت آمیز ثبت نام

 ر جریان یک تحقیق چه اتفاقی می افتد؟ د

(  CPSکارمند خدمات محافظت کودکان )  ، در طول تحقیق

 موارد زیر را انجام میدهد:   

رو به رو با کودک، والدین و فرد متهم به سوء   ➢

 استفاده/غفلت صحبت میکند. 

در صورت نیاز, یک ارزیابی اولیه مصئونیت انجام   ➢

میدهد و یک برنامه مصئونیت با خانواده برای  

 کودک تهیه میکند.

 به دنبال عالئم صدمه، سوء استفاده یا غفلت میباشد.  ➢

محیط خانه و محل وقوع سوء استفاده یا غفلت   ➢

 مورد ادعا را مشاهده میکند.

و برادران کودک قربانی مصاحبه  با خواهران   ➢

 میکند و آنها را مشاهده میکند.

گزارش های قبلی از سوء استفاده یا بی توجهی را   ➢

 بررسی میکند.

با افراد دیگری که کودک و خانواده را می شناسند   ➢

مانند داکتران، معلمان یا خویشاوندان )بستگان(،  

 تماس میگیرد و با آنها مصاحبه میکند.

ارزیابی خطر را با خانواده انجام میدهد و مشخص   ➢

میکند که در صورت موجودیت, چه خدماتی برای  

جلوگیری از سوء استفاده یا غفلت در آینده مورد  

 نیاز است. 

در صورت نیاز به خدمات برای ایمن نگه داشتن   ➢

کودک، برای شناسایی افراد دیگری که ممکن است  

ند، درخواست کمک  بتوانند به خانواده کمک کن 

 میکند.



 

در صورت نیاز، خدماتی را برای حمایت از   ➢

 خانواده ترتیب میدهد. 

انجام تحقیقات خدمات محافظت   جموعه قوانین ویرجینیام

روز از تاریخ گزارش   60الی  45( را در CPSکودکان ) 

اگر تحقیقات با ادارات تنفیذ قانون انجام  الزمی میسازد. 

روز افزایش   90شود، این چارچوب زمانی ممکن است تا 

 یابد. 

در تحقیقات خاص, مربوط به سوء استفاده جنسی یا مرگ و  

میر کودکان، این چارچوب زمانی ممکن است تا دریافت  

 های الزم به حالت تعلیق درآید. گزارش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

( چه حقی برای  CPSخدمات محافظت از کودکان )

 صحبت با یک کودک دارد؟ 

به منظور ارائه یک ارزیابی عینی مصئونیت کودک, بخش  

به یک کارمند خدمات  قانون ویرجینیا    63.2.-1518

( اجازه می دهد تا با کودک و  CPSمحافظت از کودکان ) 

خواهران و برادرانش بدون رضایت والدین و بدون از  

والدین/سرپرست صحبت کند. اگر کارمند خدمات   حضور 

( بدون اطالع قبلی  CPSمحافظت از کودکان ) 

والدین/سرپرست با فرزند یا خواهران و برادران صحبت  

کند، در اسرع وقت به والدین/سرپرست در مورد مصاحبه  

 اطالع داده خواهد شد. 

( که در  CPSهای خدمات محافظت کودکان ) تمام مصاحبه

شود، باید  قات با کودک قربانی ادعا شده انجام میطول تحقی 

به صورت الکترونیکی ثبت شوند. برای این شرایط  

 استثناهای وجود دارد.  

( تشخیص  CPSوقتیکه کارمند خدمات محافظت از کودکان ) 

 میکند که: 

ممکن است با ثبت الکترونیکی مصاحبه,   ➢

 مصئونیت )محافظت( کودک به خطر بیفتد. 

ثبت الکترونیکی به دلیل سن و سطح رشد کودک   ➢

 غیر عملی است. 

 کودک از مشارکت انکار می کند.  ➢

همزمان با تیم تحقیق )که ممکن است شامل   ➢

مجریان قانون نیز باشد(، تشخیص می دهد که  

 سب است. ثبت الکترونیکی نامنا



 

 

 در مورد معاینه کودک چطور؟ 

(، کودک را از  CPSکارمند خدمات محافظت از کودکان ) 

نظر صدمات یا نشانه های سوء استفاده یا غفلت زیر نظر  

,  قانون ویرجینیا   63.21520خواهد گرفت. طبق بخش 

( اجازه دارد تا  CPSکارمند خدمات محافظت از کودکان ) 

ان بخشی از ارزیابی طبی  از کودک عکس بگیرد و به عنو

-Xترتیبات الزم را برای عکسبرداری با اشعه ایکس ) 

ray  انجام دهد. این می تواند بدون رضایت )

 والدین/سرپرست انجام شود. 

هایی از شرایط مسکونی که کودک در آن زندگی می عکس

تواند با رضایت والدین/سرپرست, یا تحت هدایت  کند نیز می

 المنافع محلی گرفته شود.  دفتر دادستانی مشترک

 اگر نخواهم مورد بازجویی قرار بگیرم چه می شود؟ 

در اکثر تحقیقات، همکاری بین خانواده و کارمند خدمات  

( وجود دارد. پروسه مصاحبه  CPSمحافظت از کودکان ) 

فرصتی را برای خانواده شما فراهم می کند تا نگرانی های  

نیازهای خانواده را   خود را در مورد کودک خود بیان کنند,

شناسایی کنند, سوال بپرسند و از کارمند خدمات محافظت از  

( فیدبک )بازخورد( دریافت کنند. اگر  CPSکودکان ) 

خانواده شما تصمیم به همکاری نکردن یا اجازه ورود به  

(  CPSخانه را گرفت، کارمند خدمات محافظت از کودکان ) 

دهد. اگر دالیل   موظف است طبق قانون تحقیقات را ادامه 

کافی برای این باور وجود داشته باشد که کودک ایمن نیست،  

( ممکن است  CPSکارمند خدمات محافظت از کودکان ) 

برای کمک با نافذین )مجریان( قانون تماس بگیرد یا از  

 محکمه درخواست کند تا دستور همکاری شما را بدهد. 

 



 

 آیا کودک ام را خواهند برد؟ 

( به خانواده شما  CPSفظت از کودکان ) کارمند خدمات محا

در تامین امنیت کودک در خانه شما کمک می کند. اکثر  

اوقات, می توان برنامه ای تهیه کرد که امنیت کودک را در  

خانه خود تضمین کند. اگر امنیت کودک تضمین شده  

نمیتواند، آنگاه تصمیم گیری می شود که آیا کودک ممکن 

انواده داشته باشد یا خیر. این ممکن  است نیاز به جدایی از خ

است شامل ترک موقت فرد سوء استفاده کننده/غفلت کننده از  

خانه، قرار دادن داوطلبانه کودک تحت مراقبت خویشاوندان  

)بستگان(، یا در یک خانه سرپرست )حضانت موقت به  

بخش خدمات اجتماعی محلی( باشد تا زمانی که محکمه  

 برای بازگشت کودک امن است.  تشخیص دهد که این خانه

 حقوق من چیست؟ 

فرزندپروری )پدر/مادر بودن( هم یک امتیاز و هم یک  

مسئولیت است.  اگر شما درگیر تحقیقات خدمات محافظت از  

 ( هستید، از حقوق زیر برخوردار هستید: CPSکودکان ) 

باید به شما اطالع کتبی داده شود که شما   ➢

 موضوع گزارش )محتمل گزارش( هستید.  

(  CPSبا کارمند خدمات محافظت از کودکان )  ➢

مالقات کنید تا در مورد گزارش بحث کنید، 

سؤال بپرسید و فیدبک )بازخورد( را دریافت  

 کنید.   

میتوانید از ورود کارمند خدمات محافظت از   ➢

 خانه خودداری کنید.( به CPSکودکان ) 

میتوانید ارتباطات بین شما و کارمند خدمات   ➢

( را به صورت  CPSمحافظت از کودکان ) 

الکترونیکی ثبت کنید، مشروط بر اینکه همه  

 طرفین از ثبت مطلع باشند. 

 حق دارید خدمات را بپذیرید یا رد کنید. ➢



 

 

اگر از شما به عنوان فردی که از کودک سوء   ➢

استفاده کرده یا در مورد طفل غفلت کرده است،  

نام برده می شود، میتوانید در مورد یافته های  

 درخواست تجدید نظر کنید.  ،تحقیقات

 یا اتهامات جنایی تشکیل می شود؟آ

- 1503( طبق بخش CPSخدمات محافظت از کودکان ) 

ملزم است تا انواع خاصی از سوء   قانون ویرجینیا  63.2

استفاده یا غفلت مشکوک به کودک را به نافذین قانون  

)مجریان قانون( و دادستان مشترک المنافع گزارش کند.  

 این شامل موارد زیر میباشد:   

 مرگ یک کودک.  ➢

 سوء استفاده جنسی.  ➢

 ت شدید. جراح  ➢

 شامل سازی کودک در یک جرم مواد مخدر.  ➢

 اختطاف )آدم ربایی(.  ➢

 اعمالی که منجر به خالفکاری صغیر می شود.   ➢

کودک در یک خانه با یک مجرم جنسی خشونت   ➢

 آمیز ثبت شده به تنهایی رها شده است. 

صمیم برای تشکیل اتهامات جنایی یا پیگرد قانونی توسط  ت 

قانون( محلی یا دادستان محلی مشترک   نافذین قانون )مجریان

 المنافع اتخاذ می شود.  

( یک اقدام  CPSتحقیقات خدمات محافظت از کودکان ) 

 اداری است و جدا از هر گونه رسیدگی )اقدام( جنایی میباشد. 

 اگر نقل مکان کنم چه اتفاقی می افتد؟ 

قانون ویرجینیا شما را ملزم می کند که قبل از نقل مکان و  

(  CPSارائه آدرس جدید خود، خدمات محافظت از کودکان ) 

 را مطلع کنید.



 

 بعد از تحقیق چه اتفاقی می افتد؟ 

پس از تکمیل تحقیقات، کارمند خدمات محافظت از کودکان  

(CPSتمام معلومات جمع )  شده در طول تحقیقات را  آوری

کند که آیا گزارش اساس دارد  کند و مشخص مییابی میارز

اساس است. از صورت بندی )فیصله( به طور شفاهی  یا بی 

 و کتبی به شما اطالع خواهد رسید. 

 صورت بندی )فیصله( بی اساس 

اساس به این معنی است که  صورت بندی )فیصله( بی

شده در طول تحقیقات، از یک صورت  آوریمعلومات جمع 

کند. سوابق تحقیقات بی  بندی )فیصله( اساسی پشتیبانی نمی

اساس توسط ریاست های محلی خدمات اجتماعی و سیستم  

(  VDSSمعلومات ریاست خدمات اجتماعی ویرجینیا )

مربوط سوء استفاده و بی توجهی کودک به مدت سه سال از  

این معلومات محرمانه اند  تاریخ شکایت نگهداری می شود. 

و فقط توسط بخش های محلی خدمات اجتماعی استفاده می  

 شود. 

های اضافی خدمات محافظت از کودکان  اگر گزارش 

(CPS در این دوره دریافت شود یا اگر سوء استفاده )

کننده ادعایی )متهم( درخواست کند که اطالعات  کننده/غفلت 

است صورت بندی  برای دو سال دیگر حفظ شود، ممکن 

 اساس بیش از سه سال حفظ شود.  )فیصله( بی 

اگر شما باورمند هستید که گزارش با سوء نیت یا بد خواهانه  

به شما   قانون ویرجینیا   63.2-1514تهیه شده است، بخش 

دهد تا برای دسترسی به سابقه خدمات محافظت از  اجازه می 

کمه سیار  (، از جمله هویت گزارشگر، از محCPSکودکان ) 

 منطقه درخواست کنید. 



 

 صورت بندی )فیصله( اساسی 

صورت بندی )فیصله( اساسی به این معنی است که معلومات  

دهد که شواهد  شده در طول تحقیقات نشان میآوریجمع 

زیادی برای حمایت ثبوب از وقوع سوء استفاده یا غفلت  

ایجاب می قانون ویرجینیا    63.2-1514وجود دارند. بخش 

د که سوابق مربوط به موارد صورت بندی )فیصله( اساسی  کن 

های محلی خدمات اجتماعی و اداره ثبت مرکزی  توسط بخش 

 سوء استفاده و غفلت از کودک نگهداری شود. 

سال    18تا  3این سوابق بنا بر شدت سوء استفاده یا غفلت از 

نگهداری می شوند. معلومات مندرج در دفتر مرکزی ثبت  

ه و غفلت از کودک, محرمانه است. به استثنای  سوء استفاد

های محلی خدمات اجتماعی، معلومات فقط با مجوز  بخش

امضا شده و محضری شما یا با حکم محکمه قابل انتشار  

 است. 

چگونه می توانم از یافته های خدمات محافظت از کودکان  

(CPSدرخواست تجدید نظر کنم؟ ) 

اگر با یافته های تحقیقات مخالف هستید و می خواهید سابقه  

پس از   روز تقویمی 30ظرف خود را پاک کنید, شما باید در 

دریافت اطالع کتبی یافته های خدمات محافظت از کودکان  

(CPS  یک درخواست کتبی به مدیر بخش محلی خدمات ،)

گر  اجتماعی ارسال کنید. کنفرانس محلی برگزار خواهد شد. ا

از نتیجه جلسه ناراضی هستید, یا اگر اداره محلی خدمات  

روز پس از   45اجتماعی نتواند تصمیم کتبی را ظرف 

درخواست کتبی شما برای تجدید نظر در مورد یافته ها به  

شما ارسال کند, شما می توانید از طریق ارسال نامه )خط( به  

ی  رئیس ریاست خدمات اجتماعی ویرجینیا، درخواست بررس

اداری در برابر یک افسر استماع )رسیدگی( استیناف ایالتی  

 کنید.

اگر از تصمیم افسر استماع )رسیدگی( راضی نیستید, شما  

حق دارید برای بررسی سوابق قضایی از محکمه سیار  

منطقه درخواست کنید. کارمند خدمات محافظت از کودکان  

(CPS  یک توضیح کتبی در مورد روند تجدید نظر در )

 ختیار شما قرار می دهد. ا

 

 

 



 

 اگر اتهامات جنایی معلق وجود داشته باشد چه واقع میشود؟ 

در صورتی که در زمان صورت بندی )فیصله( اساسی به  

شما اطالع داده شود و به شما اتهام جنایی وارد شود یا تحت  

روز پس از   180تحقیق هستید, یا تحقیقات جنایی در ظرف 

واست تجدید نظر تکمیل  درخواست کتبی شما برای درخ

نشود, حق استیناف شما تا پایان تعقیب جنایی در محکمه  

ابتدائیه متوقف )تعلیق( خواهد شد. صرف نظر از این، همه  

های خدمات محافظت  های تجدیدنظر در مورد یافتهدرخواست

پس از   روز تقویمی 30در ظرف  ( باید CPSاز کودکان ) 

(,  CPSظت از کودکان ) دریافت اطالع کتبی از خدمات محاف

 به صورت کتبی ارسال شوند. 

 آیا می توانم گزارش تحقیق را ببینم؟

پس از تکمیل تحقیقات، می توانید درخواست کنید که یک  

کاپی معلومات شخصی خود را در گزارش خدمات محافظت  

( از بخش خدمات اجتماعی محلی مشاهده  CPSاز کودکان ) 

کنید. به درخواست شما موافقه خواهد شد مگر اینکه تحقیقات  

جنایی یا روند جنایی در حال انجام باشد, یا معلومات شخصی  

موجود در دوسیه شما می تواند رفاه کودک شما یا سایر افراد  

 را به خطر بیندازد. 

 چه نوع خدمات خانوادگی ارائه می شود؟ 

 یک بخش محلی خدمات اجتماعی ممکن است: 

با شما یک برنامه خدماتی تهیه کند که برای   ➢

اطمینان از مصئونیت و رفاه کودک شما طراحی  

 شده است. 

خانواده شما را با خدمات اجتماعی مانند مشاوره   ➢

های   های حمایت از والدین، کالس خانواده، گروه 

های  والدین، خدمات سوء مصرف مواد، برنامه

خانه توسط    کودکان، مراقبت از کودک، بازدید از

( و  CPSکارمند خدمات محافظت از کودکان ) 

 غیره مرتبط کند. 

ما می توانید خدمات مربوط به خانواده و کودک تان را رد  ش

کنید. اگر برای امنیت کودک شما کدام خطر وجود نداشته  

باشد، دوسیه بسته می شود. به هر حال، اگر کارمند خدمات  

که مصئونیت  ( معتقد است CPSمحافظت از کودکان ) 

کودک شما به خطر افتاده است، خدمات محافظت از کودکان  

(CPS  ممکن از محکمه درخواست کند که خدمات بیشتری )

 را برای اطمینان از مصئونیت کودک شما درخواست کند.  



 

 



 

تاریخ: 

__________________________________ 

به:   

___________________________________ 

___________________________________ 

گزارش سوء استفاده یا غفلت مشکوک از کودک دریافت شده  

 است, در مورد: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

   )کودک یا کودکان( 

  اتهامات مورد بررسی عبارتند از:

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 لطفاً به: 

___________________________________ 

 (CPS)کارمند خدمات محافظت از کودکان یعنی 

 



 

در:  

___________________________________

 تماس بگیرید.___________________________

 )نام و شماره تلفون آژانس( 

تا در مورد گزارش بحث کنید، به سؤاالت خود پاسخ دریافت  

کنید، در مورد نیاز خانواده شما به خدمات صحبت کنید و هر  

 الع دهید.گونه تغییر آدرس را فوراً اط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 خط تلفون سوء استفاده از کودک 

1-800-552-7096 

 )خط ترجمه زبان موجود است( 

 

Division of Family Services  

801 East Main Street   

Richmond, Virginia 23219 

www.dss.virginia.gov 
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