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 DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND 
FAMILIES 

 Báo Cáo Đánh Giá Theo Dõi Sức Khỏe và 
Giáo Dục Của Trẻ 

Child Health and Education Tracking Screening Report 

Ngày Hoàn tất 
☐  Báo Cáo Sơ Bộ          
☐  Báo Cáo Cuối Cùng – Hoàn Tất       
☐  Báo Cáo Cuối Cùng – Đóng         

Một hoặc nhiều mục đã không có 
Thông Tin Nhận Dạng Của Trẻ 

TÊN TRẺ 
      

TÊN THƯỜNG GỌI 
      

NGÀY SINH 
      

GIỚI TÍNH 
☐  Nam ☐  Nữ 

ID CÁ NHÂN CỦA TRẺ 
      

SỐ HIỆU HỌC SINH Ở TIỂU BANG (10 CHỮ SỐ) 
      ☐  N/A 

ĐỒNG Ý 
☐  Đã Nhận     ☐  N/A 

SỐ PROVIDER ONE 
          ☐  N/A 

SỐ KẾT NỐI CHÍNH APPLE HEALTH 
          ☐  N/A 

TRẺ CÓ HẠN CHẾ VỀ TRÌNH ĐỘ THÔNG 
THẠO TIẾNG ANH KHÔNG? 
☐  Có  ☐  Không 

NGÔN NGỮ CHÍNH 
 
      

TRẺ CÓ LÀ NGƯỜI MỸ BẢN XỨ KHÔNG? 
☐  Có    ☐  Không    
☐  Tình Trạng Chưa Giải Quyết 

CHỦNG TỘC VÀ SẮC TỘC CỦA TRẺ 
      

NGÀY GỞI NUÔI 
      

HÌNH THỨC GỞI NUÔI 
☐  Chăm Sóc Nuôi Dưỡng        ☐  Thân Nhân Chăm Sóc       ☐  Khác:        
CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ 
      

TÊN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỒ SƠ 
      

SỐ ĐIỆN THOẠI 
      

Lĩnh Vực Sức Khỏe Thể Chất 
NGÀY TRẺ KHỎE  
KIỂM TRA HOÀN 
TẤT 
      

NGÀY TRẺ KHỎE  
KIỂM TRA THEO 
LỊCH ĐÃ SẮP XẾP 
      

TÊN NHÀ CUNG CẤP 
 
      

SỐ ĐIỆN THOẠI 
 
      

Các Kết Quả Kiểm Tra Trẻ Khỏe và Các Khuyến Nghị được đưa ra bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức 
Khỏe 

      

Kiểm tra Trẻ Khỏe đã không được hoàn tất trong vòng 30 ngày gởi nuôi.  Cần tiếp tục để có cuộc kiểm tra trẻ khỏe: 
      

Thông Tin Sức Khỏe Thể Chất Quan Trọng Khác 
      

NGÀY TRẺ KHỎE  
KIỂM TRA HOÀN 
TẤT 
      

NGÀY TRẺ KHỎE  
KIỂM TRA THEO 
LỊCH ĐÃ SẮP XẾP 
      

TÊN NHÀ CUNG CẤP 
 
      

SỐ ĐIỆN THOẠI 
 
      

Các Kết Quả Kiểm Tra Răng Miệng và Các Khuyến Nghị được đưa ra bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc 
Răng Miệng 

      

Kiểm tra răng miệng đã không được hoàn tất trong vòng sáu tháng qua.  Cần tiếp tục để có cuộc kiểm tra răng miệng: 
      

Thông Tin Sức Khỏe Răng Miệng Quan Trọng Khác 
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Thông tin nhà cung cấp và thông tin khác có được tìm thấy trong Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Y Tế (MMIS) không?  
☐ Có     ☐ Không 
Xin liệt kê (các) nhà cung cấp chính hiện tại nhiều nhất dưới đây. 
      
 
 
 
 
Lưu ý:  MMIS phản ảnh chỉ thông tin chi phí phải trả và không phải là một bệnh sử chính thức.  Mục đích của thông tin này là để trợ 
giúp quý vị thu thập lược sử dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cung cấp cho một trẻ hội đủ điều kiện hưởng Apple Health trong Tiểu 
Bang Washington. MMIS chỉ cung cấp thông tin chi phí phải trả, và không thể phản ảnh các lần thăm khám về chăm sóc sức khỏe 
hoặc toàn bộ.  Hiện tại, MMIS được giới hạn cho hai năm gần đây nhất về lược sử chi phí phải trả. 

Lĩnh Vực Phát Triển 
☐  Đánh giá quá trình phát 
triển không thể áp dụng do 
tuổi tác, tình trạng chậm phát 
triển hoặc bệnh tình phức tạp 

☐  Trắc Nghiệm Đánh Giá 
Quá Trình Phát Triển Denver II 
(Denver II) (từ sơ sinh đến 1 
tháng tuổi) 

☐  Bản Câu Hỏi Về Độ Tuổi và 
Giai Đoạn, Phiên Bản Thứ Ba 
(ASQ-3) (1 đến 66 tháng tuổi) 

☐  Các kết quả đánh giá 
quá trình phát triển có 
được từ một nguồn khác 

☐  Trẻ không có mặt để đánh giá.  Cần tiếp tục để đánh giá quá trình phát triển:        
Denver II 

Trắc Nghiệm Đánh Giá Quá Trình Phát Triển Denver (Denver II) được thực hiện ở các trẻ nhỏ, từ sơ sinh đến một tháng tuổi.  Đánh 
giá này được sử dụng để nhận biết các vấn đề phát triển tiềm năng trong bốn lĩnh vực: vận động thô, ngôn ngữ, vận động tinh-thích 
ứng, và cá nhân-xã hội. 
Ngày Thực Hiện:       Ngày Cho Điểm:       

Độ tuổi thực hiện:        (trong các tuần) Nếu đã điều chỉnh cho độ tuổi (trắc 
nghiệm) hãy đánh dấu ở đây ☐ 

Độ tuổi được điều chỉnh trong các 
tuần:       

Các Kết Quả Denver II 
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN BÌNH THƯỜNG THẬN TRỌNGCHẬM PHÁT TRIỂNKHÔNG ÁP DỤNG 
 Cá Nhân-Xã Hội ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Vận Động Tinh-Thích Ứng ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Ngôn Ngữ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Vận Động Thô ☐ ☐ ☐ ☐ 

TOÀN BỘ ĐIỂM 
☐ Bình thường – Không chậm phát triển hoặc tối đa là một thận trọng.  Trẻ này nên có các đánh giá việc làm hàng 

ngày vào các lần kiểm tra trẻ khỏe trong tương lai. 
☐ Nghi ngờ – Từ hai thận trọng trở lên và/hoặc một chậm phát triển.  Chuyển đến ESIT hoặc nguồn trợ giúp địa 

phương thích hợp để được 
       trợ giúp trong tương lai. 
☐  Không thể kiểm tra – Đánh giá đã không thể hoàn tất vào lúc này.  Xem tường thuật giải thích 

Tóm Tắt Các Kết Quả Denver II 
      
 

Bản Câu Hỏi Về Độ Tuổi và Giai Đoạn, Phiên Bản Thứ Ba (ASQ-3) 
Bản Câu Hỏi Về Độ Tuổi và Giai Đoạn, Phiên Bản Thứ Ba (ASQ-3) được thực hiện cho trẻ em từ một đến 66 tháng 
tuổi.  Đánh giá này được sử dụng để nhận biết các trẻ nhỏ có thể cần sự thẩm định về quá trình phát triển.  Độ Tuổi và 
Giai Đoạn được chia thành năm lĩnh vực phát triển: giao tiếp, vận động thô, vận động tinh, giải quyết vấn đề, và cá 
nhân-xã hội.  Mỗi lĩnh vực phát triển đều được cho điểm căn cứ vào khả năng đã biểu hiện của trẻ nếu so sánh với 
một trẻ điển hình cùng tuổi.  Số điểm dưới ngưỡng cho thấy một mối quan tâm có thể xảy ra. 
Ngày Thực Hiện:       Ngày Cho Điểm:       

ĐỘ TUỔI THỰC HIỆN 
      

MÀ ASQ-3 ĐÃ SỬ DỤNG 
      ☐  Đã sửa chữa trường hợp sinh non 
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Các Kết Quả ASQ-3 
Lĩnh Vực Phát Triển 
Giao tiếp 

Vận động thô 

Vận động tinh 

Giải quyết vấn đề 

Cá nhân-Xã hội 

Điểm / Ngưỡng 
      /       

      /       

      /       

      /       

      /       

Không có mối quan 
tâm rõ ràng 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Trung lập 
 
☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Mối Quan Tâm Có 
Thể Xảy Ra 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
Tóm Tắt Các Kết Quả ASQ-3 

      

Ưu Điểm/ Mối Quan Tâm Quá Trình Phát Triển 
      

Lĩnh Vực Giáo Dục 
☐  Trẻ không ở độ tuổi đi học ☐  Trẻ ở độ tuổi đi học nhưng không đến trường 

☐  Các hồ sơ giáo dục đã không có được trong vòng 30 ngày gởi 
nuôi. 

Khuyến nghị tiếp tục để có được các hồ sơ giáo dục:       

TÊN TRƯỜNG MÀ TRẺ HIỆN 
ĐANG THEO HỌC 
      

CẤP LỚP 
      

Ưu Điểm/ Mối Quan Tâm Giáo Dục 
      

Các Hồ Sơ Giáo Dục 
Các Hồ Sơ Được Yêu Cầu từ (Tên Trường) 
      
Ngày Bắt Đầu Yêu Cầu Hồ Sơ 
      
Ngày Nhận Hồ Sơ 
      

Khu Học Chánh Được Yêu Cầu từ 
      
Ngày Bắt Đầu Yêu Cầu Hồ Sơ 
      
Ngày Nhận Hồ Sơ 
      

CÁC HỒ SƠ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 
☐ Không Áp Dụng 
☐ Đã Yêu Cầu Không Có Được 

Các hồ sơ Giáo Dục Đặc Biệt sau đây đã được nhận: 
☐ Chương Trình Dịch Vụ Gia Đình Cá Nhân (IFSP)  
☐ Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) 
☐ Chương Trình 504 (phương tiện ăn ở đặc biệt) 

Lĩnh Vực Cảm Xúc / Hành Vi 
☐  Đánh giá Cảm Xúc / 
Hành Vi không thích hợp 
do tuổi tác, tình trạng 
chậm phát triển hoặc 
bệnh tình phức tạp 

☐  ASQ:SE 
(3 tháng đến 65 

tháng) 

☐  PSC-17  
(66 tháng đến 

17 tuổi) 

☐ SCARED 
(7 tuổi đến 17 

tuổi) 

☐  GAIN-SS 
(13 tuổi đến 
17 tuổi) 

☐  Các kết quả 
đánh giá Cảm Xúc / 
Hành Vi có được từ 
một nguồn khác 

  



CHILD HEALTH AND EDUCATION TRACKING SCREENING REPORT   Trang 4 / 7 
DCYF 14-444 VI (08/2018) Vietnamese 

Bản Câu Hỏi Về Độ Tuổi và Giai Đoạn: Xã hội-Cảm xúc (ASQ:SE)  
☐     
ASQ:SE (3 
đến 65 
tháng tuổi) 

Đánh giá Bản Câu Hỏi Về Độ Tuổi và Giai Đoạn – Xã Hội Cảm Xúc (ASQ-SE) được thực hiện cho các trẻ từ 3 đến 65 
tháng tuổi.  Đánh giá này được hoàn tất bởi các nhân viên chăm sóc ngoài nhà, phụ huynh, và/hoặc nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc trẻ để thu thập thông tin về một trẻ trong các lĩnh vực cá nhân-xã hội, tự điều chỉnh, tuân thủ, giao 
tiếp, chức năng thích ứng, tự quản, ảnh hưởng, và tương tác với mọi người.  Số điểm trên ngưỡng cho thấy nhu 
cầu để thẩm định sức khỏe tâm thần sẽ được hoàn tất bởi một chuyên gia đủ trình độ chuyên môn.  Các nhu 
cầu dịch vụ khi đó được quyết định theo mức thẩm định. 

ĐỘ TUỔI THỰC HIỆN 
      

MÀ ASQ:SE ĐÃ SỬ DỤNG 
      

Đánh dấu vào (các) ô nếu mối quan tâm có thể xảy ra: 

NGÀY 
THỰC HIỆN: 

NGÀY 
CHO 

ĐIỂM: 
MỐI QUAN HỆ 

VỚI TRẺ TÊN NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN ĐIỂM / NGƯỠNG 

KHÔNG CÓ 
MỐI QUAN 

TÂM RÕ 
RÀNG 

MỐI QUAN 
TÂM CÓ 
THỂ XẢY 

RA 
            Nhân Viên Chăm 

Sóc 
             /       ☐ ☐ 

            Phụ Huynh / 
Người Giám Hộ 
#1 

             /       ☐ ☐ 

            Phụ Huynh / 
Người Giám Hộ 
#2 

             /       ☐ ☐ 

            Trường / Chăm 
sóc ban ngày 

             /       ☐ ☐ 

                               /       ☐ ☐ 

Tóm Tắt Các Kết Quả ASQ:SE 

      

ASQ-SE đã không được thực hiện trong thời gian đánh giá này.  Cần tiếp tục để hoàn tất đánh giá cảm xúc / hành vi: 
      

Danh Sách Kiểm Tra Các Triệu Chứng Nhi Khoa 17 (PSC-17) 

☐  PSC-17 
(66 tháng đến 17 tuổi) 

Đánh Giá Danh Sách Kiểm Tra Triệu Chứng Nhi Khoa (PSC-17) được thực hiện cho trẻ em / 
thanh thiếu niên từ 66 tháng tuổi đến 17 tuổi.  Đánh giá này được hoàn tất bởi các nhân viên 
chăm sóc ngoài nhà, phụ huynh, giáo viên, và/hoặc thanh thiếu niên (11-17 tuổi) để thẩm định 
các vấn đề tâm lý xã hội.  PSC-17 có các thang điểm để nhận biết các vấn đề hướng ngoại, 
hướng nội và tập trung chú ý.  Số điểm bằng hoặc hơn điểm ngưỡng cho thấy một nhu 
cầu đánh giá sức khỏe tâm thần sẽ được hoàn tất bởi một chuyên gia đủ trình độ 
chuyên môn.  Các nhu cầu dịch vụ khi đó được quyết định theo mức thẩm định. 

Đánh dấu vào (các) ô nếu mối quan tâm có thể xảy ra: 

NGÀY 
THỰC HIỆN NGÀY CHO 

ĐIỂM: 

MỐI QUAN HỆ VỚI 
TRẺ 

TÊN NGƯỜI 
CUNG CẤP 
THÔNG TIN 

THANG ĐIỂM PHỤ 
VỀ HƯỚNG NGOẠI 
MỐI QUAN TÂM CÓ 

THỂ XẢY RA 

THANG ĐIỂM PHỤ 
VỀ HƯỚNG NỘI 
MỐI QUAN TÂM 
CÓ THỂ XẢY RA 

THANG ĐIỂM 
PHỤ VỀ TẬP 
TRUNG CHÚ 
Ý MỐI QUAN 
TÂM CÓ THỂ 

XẢY RA 

TỔNG ĐIỂM 
MỐI QUAN 

TÂM CÓ 
THỂ XẢY 

RA 

            Nhân Viên Chăm 
Sóc Ngoài Nhà 

      ☐ ☐ ☐ ☐ 

            Thanh thiếu niên 
(11-17 tuổi) 

      ☐ ☐ ☐ ☐ 

            Phụ Huynh / 

Người Giám Hộ 
      ☐ ☐ ☐ ☐ 

            Chuyên Viên Học 
Đường 

      ☐ ☐ ☐ ☐ 

                        ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Các định nghĩa thang điểm phụ PSC-17: 
Thang Điểm Phụ Về Tập Trung Chú Ý – Thang điểm phụ này phản ánh các vấn đề chú ý, tập trung hoặc theo dõi.  Trẻ em ở mức 
cao trên thang điểm này cũng có thể bị chứng tăng động, hoặc chấn thương liên quan đến các hành vi tập trung chú ý. 
 
Thang Điểm Phụ Về Hướng Nội – Chủ yếu tác động đến các vấn đề mà trẻ / thanh thiếu niên trải qua như trầm cảm, lo âu, buồn 
bã và lãnh đạm với những người khác và các hoạt động xã hội 
 
Thang Điểm Phụ Về Hướng Ngoại – Các trẻ ở mức cao trong thang điểm phụ về hướng ngoại có thể đang có xung đột với những 
người khác – các nhân viên chăm sóc, giáo viên, và/hoặc bạn bè cùng tuổi.  Các trẻ này đang có các vấn đề hành vi như không 
nghe các mệnh lệnh hoặc luật lệ, đang tranh cãi, gây phiền muộn, và tấn công bằng thể chất hoặc bằng miệng. 

Tóm Tắt Các Kết Quả PSC-17 
      

PSC-17 đã không được hoàn tất trong quá trình đánh giá bởi nhân viên chăm ngoài nhà. Cần tiếp tục để hoàn tất đánh giá cảm xúc 
/ hành vi: 
      

Đánh giá về Công Cụ Thẩm Định Chấn Thương Rối Loạn Cảm Xúc Liên Quan Đến Mối Lo Âu Của Trẻ 
(SCARED) 

☐ SCARED (7 
tuổi đến 17 
tuổi) 

Đánh giá về Công Cụ Thẩm Định Chấn Thương Rối Loạn Cảm Xúc Liên Quan Đến Mối Lo Âu Của Trẻ (SCARED) là 
một công cụ thẩm định chấn thương dùng để đánh giá về chứng rối loạn căng thẳng trước chấn thương và mối lo âu 
bằng hai bộ câu hỏi.  Một đánh giá chấn thương đã hoàn tất bắt buộc dành cho mỗi trẻ hoặc thanh thiếu niên từ 7 
đến 17 tuổi bởi một nhân viên chăm sóc ngoài nhà, (các) phụ huynh, trẻ này, hoặc thanh thiếu niên này.  Một thử 
nghiệm phải được thực hiện để đánh giá trực tiếp trẻ em và thanh thiếu niên từ 7-17 tuổi, bằng các tài liệu nếu trẻ 
hoặc thanh thiếu niên này từ chối hoặc không thể trả lời các câu hỏi.    Số điểm bằng hoặc hơn điểm ngưỡng căn 
cứ vào các mục phụ cho thấy một nhu cầu thẩm định sức khỏe tâm thần sẽ được hoàn tất bởi một chuyên 
gia đủ trình độ chuyên môn. Các nhu cầu dịch vụ khi đó được quyết định theo mức thẩm định. 

Đánh dấu vào (các) ô nếu mối quan tâm có thể xảy ra: 

NGÀY 
THỰC HIỆN 

NGÀY 
CHO ĐIỂM TÊN NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN 

THANG ĐIỂM 
PHỤ 

VỀ MỐI LO ÂU 
MỐI QUAN TÂM 
CÓ THỂ XẢY RA 

THANG 
ĐIỂM PHỤ 

PTS 
MỐI QUAN 

TÂM CÓ 
THỂ XẢY RA 

                  ☐ ☐ 
                  ☐ ☐ 
                  ☐ ☐ 
                  ☐ ☐ 
                  ☐ ☐ 
CÁC ĐỊNH NGHĨA THANG ĐIỂM SCARED 
Thang Điểm Về Mối Lo Âu: Thang điểm phụ này phản ánh các vấn đề tiềm năng có mối lo âu chung, mối lo âu riêng 
biệt, hoảng loạn, và/hoặc nỗi sợ hãi xã hội hoặc trường học. 
Thang Điểm PTSD: Thang điểm phụ này phản ánh các vấn đề tiềm năng có mối lo âu chung và/hoặc các triệu chứng 
thuộc về cơ thể / hoảng loạn. 
 Tóm Tắt SCARED 
      

SCARED đã không được hoàn tất trong quá trình đánh giá bởi thanh thiếu niên hoặc nhân viên chăm sóc ngoài nhà.  
Cần tiếp tục để hoàn tất đánh giá chấn thương:   
      

Thẩm Định Toàn Cầu về Các Nhu Cầu Cá Nhân – Đánh Giá Ngắn (GAIN-SS) 
☐  GAIN-SS không áp 
dụng do tuổi tác, tình trạng 
chậm phát triển hoặc bệnh 
tình phức tạp 

☐  GAIN-SS  
(13 đến 17 tuổi) 

☐ Trước đây được hoàn 
tất bởi nhân viên phụ 
trách hồ sơ 

☐  Thanh thiếu niên hiện 
đang nhận được các 
dịch vụ sức khỏe hoặc 
điều trị việc lạm dụng 
chất gây nghiện 
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Thẩm Định Toàn Cầu về Các Nhu Cầu Cá Nhân – Đánh Giá Ngắn (GAIN-SS) là một công cụ đánh giá hợp lệ được sử dụng cho 
thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi.  Công cụ này đưa ra năm câu hỏi cho từng mối quan tâm về vấn đề hướng nội, hướng ngoại và 
lạm dụng chất gây nghiện.  Trên GAIN-SS, các vấn đề tập trung chú ý được bao gồm trong số những mối quan tâm hướng ngoại.  
Công cụ này nhận biết một nhu cầu về việc lạm dụng hóa chất, sức khỏe tâm thần, hoặc thẩm định cùng xảy ra sẽ được hoàn tất 
bởi một chuyên gia đủ trình độ chuyên môn. Số điểm bằng hoặc hơn điểm ngưỡng là hai (2) hoặc "CÓ" đối với các ý nghĩ tự 
sát cho thấy một nhu cầu thẩm định sức khỏe tâm thần sẽ được hoàn tất bởi một chuyên gia đủ trình độ chuyên môn. Các 
nhu cầu dịch vụ khi đó được quyết định theo mức thẩm định. 

Tóm Tắt Các Kết Quả GAIN-SS 
      

GAIN-SS đã không được hoàn tất trong quá trình đánh giá. Cần tiếp tục để hoàn tất GAIN-SS. 
      

Ưu Điểm / Mối Quan Tâm Cảm Xúc / Hành Vi 
      

Đánh Giá CSEC (11 – 17 tuổi) 
CSEC đã hoàn tất:  ☐  Có      ☐  Không CSEC:  ☐  Đã cho thấy  ☐  Đã xác nhận  ☐  N/A 

Lĩnh Vực Kết Nối 
Lĩnh Vực Kết Nối, được thực hiện cho trẻ em / thanh thiếu niên ở độ tuổi từ sơ sinh đến 17 tuổi, nhận biết các mối 
quan hệ, với mọi người hoặc mọi sự việc, mà trẻ hoặc nhân viên chăm sóc đã nhận biết là điều quan trọng đối với trẻ.  
Thông tin này có thể được sử dụng để xây dựng các ưu điểm của trẻ và duy trì các mối quan hệ hiện có.  Các xem xét 
về Kết Nối có thể bao gồm, nhưng không giới hạn về: nhận dạng và nhận biết tính đồng nhất văn hóa của trẻ và các 
liên kết của trẻ với văn hóa, bộ lạc, tín ngưỡng tôn giáo và tâm linh, hoạt động giải trí, quyền lợi cá nhân, bạn bè, bạn 
học, anh chị em ruột, gia đình mở rộng, cha mẹ và những người lớn quan trọng khác của trẻ như giáo viên, huấn luyện 
viên hoặc hàng xóm. 
      

Các chuyển giao được thực hiện bởi Chuyên Gia Đánh Giá CHET 
(Các) chuyển giao được thực hiện bởi chuyên gia đánh giá:   Ngày Thực Hiện Chuyển Giao 
Chương trình Hỗ Trợ Sớm cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Tập Đi (ESIT)       
Nhà Vận Động Giáo Dục       
Kỹ Năng Sống Độc Lập (nếu thích hợp)       
Chuyển Giao Được Tiến Hành đến Apple Health Core Connections (thông qua FWB)       
Phụ Cấp Thu Nhập An Sinh (SSI)       
Trọn Gói Các Dịch Vụ Chuyên Sâu (WISe)       
Khác (Được nhận biết):       

Mục Cần Tiếp Tục Bởi Nhân Viên Phụ Trách Hồ Sơ Được Chỉ Định 
Nhân viên phụ trách hồ sơ đã được thông báo chỉ định nhu cầu (các) chuyển 
giao sau đây cần được thực hiện: 

Ngày 

Phụ Cấp Thu Nhập An Sinh       

Sức Khỏe Tâm Thần  
Các mối quan tâm đã được báo cáo cho chuyên gia đánh giá       

 Số Điểm Chuẩn Theo Công Cụ được báo cáo cho nhân viên phụ trách hồ sơ       
 (Dựa vào số điểm ASQ:SE, PSC-17, SCARED hoặc GAIN-SS)  
Lạm Dụng Chất Gây Nghiện  
 Các mối quan tâm đã được báo cáo cho chuyên gia đánh giá       
 Số Điểm Chuẩn Theo Công Cụ được báo cáo cho nhân viên phụ trách hồ sơ       
  (Dựa vào GAIN-SS)  
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GAIN-SS Đồng Xảy Ra       
CSEC       
Trọn Gói Các Dịch Vụ Chuyên Sâu (WISe)       

Tóm Tắt Tất Cả Mục Cần Tiếp Tục 
      

Ảnh 
NGÀY CHỤP ẢNH 
      

MÀU TÓC 
      

MÀU MẮT 
      

      

Các hồ sơ này được bảo mật và không được tiết lộ theo các quy chế của Bộ Luật RCW 13.50.100.  Việc tiết lộ 
này không cấu thành quyền bãi miễn về bất kỳ bảo mật hoặc đặc ân nào gắn liền với các hồ sơ này được áp 
dụng theo mọi luật lệ và quy định của tiểu bang hoặc liên bang.  Những người tiếp nhận của các hồ sơ này 
phải tuân thủ theo các luật lệ quản lý bảo mật và phải bảo vệ các hồ sơ không được cho phép tiết lộ.  RCW 
13.50.100(5). 

 


