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STATE OF WASHINGTON 

DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES 
Specific Office 

 
Date 
 

Name and Mailing Address  

KÍNH GỞI:  (Các) Phụ Huynh Có Khả Năng Là Cha Mẹ Nuôi 

Luật pháp Tiểu Bang Washington yêu cầu Sở Trẻ Em, Thanh Thiếu Niên và Gia Đình (DCYF) cung 
cấp thông tin cho các phụ huynh trước khi trở thành cha mẹ nuôi về các hạn chế của chương trình hỗ 
trợ nuôi con nuôi ít nhất sáu tháng trước khi hoàn tất việc nuôi con nuôi đối với một trẻ đã được Sở 
chăm sóc.  Luật pháp yêu cầu rằng quý vị nhận thông tin sau đây về các hạn chế của chương trình hỗ 
trợ nuôi con nuôi: 

Khoản Chi Trả Tiền Mặt Hàng Tháng 

Giống như bất kỳ người cha mẹ nào, cha mẹ nuôi phải chịu trách nhiệm tài chánh về nhu cầu của các 
con họ.  Chương trình này bổ sung các nguồn lực của cha mẹ và cộng đồng để giúp đáp ứng các nhu 
cầu bình thường và đặc biệt của trẻ.  Mức độ trợ giúp được xác định thông qua quá trình bàn thảo và 
thương lượng giữa cha mẹ nuôi và nhân viên Chương Trình Hỗ Trợ Nuôi Con Nuôi.  Số tiền mà một 
gia đình có thể nhận được là một khoản chi trả tiền mặt hàng tháng được giới hạn ở số tiền đã thương 
lượng mà không thể vượt quá giới hạn theo luật định về khoản chi trả duy trì việc hỗ trợ nuôi con nuôi 
được quy định trong RCW 74.13A.047. 

Khoản Chi Trả Một Lần 

Chương Trình Hỗ Trợ Nuôi Con Nuôi chi trả trọn gói hoặc một lần khi trẻ có nhu cầu đặc biệt cần quan 
tâm ngay lập tức.  Việc nhận số tiền chi trả một lần được quyết định thông qua quá trình bàn thảo giữa 
cha mẹ nuôi và nhân viên Chương Trình Hỗ Trợ Nuôi Con Nuôi.  Các khoản chi trả một lần hiếm có.  
Việc xem xét sẽ được thực hiện theo yêu cầu cá nhân.  

Gởi Nuôi Tại Nhà hoặc Giữ Trẻ Theo Nhóm 

Luật pháp không cho phép DCYF chi trả việc gởi nuôi tại nhà hoặc giữ trẻ theo nhóm đối với một trẻ 
không được sở chăm sóc.  Các con nuôi sẽ nhận cùng các dịch vụ, bao gồm gởi nuôi chăm sóc, có 
mức tương tự như bất kỳ trẻ nào trong số cư dân nói chung.  Nhân viên Chương Trình Hỗ Trợ Nuôi 
Con Nuôi sẽ giới thiệu cha mẹ nuôi đến DCYF địa phương của họ để bàn thảo các dịch vụ nào hiện 
có. 
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Tiếp Cận Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần 

Chương trình Hỗ Trợ Nuôi Con Nuôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ về liệu pháp cá nhân.  Liệu pháp cá nhân 
có nghĩa là việc điều trị được tập trung vào các nhu cầu, hành vi và tương tác của trẻ với gia đình.   

Ngoài thư này, quý vị cũng sẽ nhận được tập sách có tiêu đề “Post Adoption Services Questions and 
Answers (Câu Hỏi Và Trả Lời Về Các Dịch Vụ Đăng Ký Nuôi Con Nuôi) .”  Tập sách này hiện có từ 
nhân viên xã hội phụ trách vấn đề nuôi con nuôi, một chuyên viên tư vấn hỗ trợ nuôi con nuôi và trang 
web này: 

https://www.dcyf.wa.gov/services/adoption-support-program 

Các con nuôi có quyền tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần khác hiện có dành cho bất kỳ trẻ nào 
trong số cư dân nói chung.  Thông tin hiện có tại trang web Sức Khỏe Tâm Thần Trẻ Em của DSHS: 

https://www.dshs.wa.gov/mental-health-and-addiction-services 

Việc hội đủ điều kiện hưởng các dịch vụ sức khỏe tâm thần, hình thức dịch vụ và quỹ tài trợ có thể 
thay đổi.  Để tìm kiếm các dịch vụ nào hiện đang có, hãy liên hệ với chuyên viên tư vấn chương trình 
hỗ trợ nuôi con nuôi của quý vị theo số 1-800-562-5682.  Đối với các tình huống khủng hoảng, hãy gọi 
đường dây tư vấn khủng hoảng 24 giờ của địa phương quý vị.  Nếu hiện có tình trạng khẩn cấp đe 
dọa đến tính mạng, hãy gọi 911. 

Khả Năng Có Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần và Trợ Giúp Quỹ Tài Trợ 

Các gia đình báo cáo nhiều thách thức trong việc nhận các dịch vụ sức khỏe tâm thần dành cho các 
con họ dù là con ruột hoặc con nuôi.  Một số thách thức bao gồm chi phí dịch vụ vượt quá các nguồn 
lực hiện có của gia đình; sự có mặt của các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần trong những khu 
vực nhất định và thiếu các nhà cung cấp có trình độ chuyên môn để giải quyết các vấn đề chăm sóc 
nuôi dưỡng/nuôi con nuôi.  Chương Trình Hỗ Trợ Nuôi Con Nuôi cung cấp quỹ tài trợ các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần có giới hạn.  Nói với Nhân Viên Quản Lý Chương Trình Hỗ Trợ Nuôi Con Nuôi khu vực 
của quý vị về khả năng hiện có quỹ tài trợ các dịch vụ sức khỏe tâm thần. 

Chúng tôi/tôi đã nhận được tài liệu này và chúng tôi/tôi được quyền sử dụng tập sách Câu Hỏi và Trả 
Lời Việc Đăng Ký Nuôi Con Nuôi. 

CHỮ KÝ NGÀY 

       

VIẾT IN TÊN Ở ĐÂY 

      
CHỮ KÝ NGÀY 

       

VIẾT IN TÊN Ở ĐÂY 

      

 


