Kiểm Tra An Toàn Hộ Gia Đình đối với Các
Hình Thức Gởi Nuôi Chưa Cấp Phép và Cập Nhật Thông Tin
Nghiên Cứu Tại Nhà Về Việc Nhận Con Nuôi

Ngày Kiểm Tra

Household Safety Inspection for Unlicensed Placements and
Adoption Home Study Updates

Tên Người Nộp Đơn / Nhà Cung Cấp
Địa Chỉ

Số Điện Thoại (bao gồm mã vùng)

Thành Phố

Tiểu Bang

WA

Mã Vùng

VỆ SINH

Nhà được vệ sinh sạch sẽ
Nhà vệ sinh / cơ sở tắm rửa đang hoạt động
Hệ thống xả nước thải đang hoạt động

TỔNG TRẠNG

Điện thoại làm việc tại chỗ khi một trẻ có mặt (cố định hoặc di động)
Tiếp cận các lối ra (không cản trở bất kỳ lối ra nào)
Kiểm tra tất cả các phòng và nhà ngoài
Hoàn tất Kế Hoạch Di Tản Khẩn Cấp

AN TOÀN CHÁY NỔ
A.
Người nộp đơn có thang cứu hỏa cho (các) phòng ngủ ở tầng trên HOẶC
Thang cứu hỏa đã được khuyến nghị (không bắt buộc) HOẶC
Không cần có thang cứu hỏa vì đủ khả năng tiếp cận hoặc không có tầng trên
B.
Người nộp đơn có bình chữa lửa HOẶC
Bình chữa lửa đã được khuyến nghị (không bắt buộc)
C.
Các đầu báo khói đang hoạt động
D.
Cuộc trò chuyện với gia đình phải được tiến hành để bàn thảo các lối thoát hiểm trong trường
hợp hỏa hoạn từ tất cả các tầng và khu vực trong nhà
NGUY CƠ
Không có nguy cơ nào về điện hoặc hỏa hoạn
Chất độc, rượu bia, cần sa và thuốc điều trị không được tiếp cận, trong trường hợp ngoại lệ dành cho một trẻ
phải được nhân viên xã hội chấp thuận cho tự dùng thuốc của mình
Các Điều Kiện Vị Trí Cụ Thể được đề cập trong Mẫu Đơn Kế Hoạch An Toàn và Giám Sát đối với các điều
kiện vị trí cụ thể (DCYF 10-149)
Vũ khí / đạn dược được khóa
Bàn thảo các quan ngại an toàn nếu nhân viên chăm sóc có vật nuôi

SẮP XẾP VIỆC NGỦ

Tối thiểu là hai lối ra có thể sử dụng được (ví dụ: cửa sổ đủ lớn dành cho nhân viên cứu hộ và cửa ra vào)
Giường cá nhân dành cho trẻ em đang được chăm sóc trừ khi các sắp xếp khác đã được giám sát viên chấp
thuận
Giường cũi an toàn, và các yêu cầu ngủ an toàn đã được bàn thảo với gia đình khi chăm sóc một trẻ nhỏ

Ý KIẾN

LƯU Ý: Nếu mẫu đơn này đang được sử dụng để cập nhật thông tin nghiên cứu tại nhà về việc nhận con nuôi trong
nhà được cấp phép, các yêu cầu cấp phép tối thiểu vẫn còn áp dụng.
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