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DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES (DCYF) 
ናይ ጥየቓ ትልሚ 

Visit Plan 

ዕለት 
      

ናይ ጥየቓ ትልሚ መለለይ 
      

ሪፈር ዝገበረ ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ ስም 
      

ቁጽሪ ተሌፎን(ናይ ከባብያዊ ኮድ ሓዊሱ) 
      

DCYF ሰራሕተኛ ኢሜይል 
      

ቤት ጽሕፈት DSHS 
      

ቁጽሪ ተሌፎን (ናይ ከባብያዊ ኮድ ሓዊሱ) 
      

DCYF ተቆፃጻሪ ስም 
      

ቁጽሪ ተሌፎን(ናይ ከባብያዊ ኮድ ሓዊሱ) 
      

ዓይነት ጥየቓ 

ዓይነት ጥየቓ:    ወለዲ/ህፃን ጥየቓ       ናይ ኣሕዋት ጥየቓ 

ሜላ፡    ብኣካል       ብኤሌትሮኒክስ      ብኣካለልን ብኤሌትሮኒክስን 

መገዓዓዚ:   ምስ መጎዓዓዝያ       ብዜይ መጎዓዓዝያ   መጎዓዓዝያ ጥራሕ  

ዓይነት ውሃቢ ኣገልግሎት:   ኮንትራት   ዘመድ/ ምቹው ክንክን ዝህብ ዓብይ ሰብ   ፎስተር ወላዲ       ናይ ጉዳይ ድጋፍ/ኢንተርን 

   ወለንታ   ካልእ       

 እቲ ዝድለ ኣቕራቢ:       
ናይ ትልሚ / መወከሲ ምኽንያት:   ፈለማ      መወከሲ- ወለዲ ተኸታታሊ ሰለስተ (3) ጥየቓ ኣይመፁን ወይ ኣይተረኸቡን፡፡  

  መወከሲ ኣቕራቢ የለን       ናይ ጥየቓ ቦታ፣ እዋን፣ ፃንሒት ወይ ደረጃ ክትትል ምልዋጥ -ምምሕያሽ፡፡ 

 ዳግማይ ምፍቃድ- ኩሎም ክትትል ዝተገበረሎ ጥየቓታት ኣብ ሕድሕድ ሰለስተ (3) ኣዋርሕ 

ናይ ክትትል ደረጃ 

 ክትትል ዘይተገበረ 
a. ወለዲ ፈላማይ ደረጃ ተኸናኸንቲ ስለዝኾኑ ንቲ ህፃን ድሕንነቱ ብዝተሓለወ መልክዑ ናይ ምክንኻን ድልየትን ክእለት ስለዘለዎም ናይቲ ጥየቓ ፃንሒት ክውስኑ 

ይኽእሉ እዮም፡፡ 
b. ዝኾነ ናይ ደሕንነት ስግኣት ናይ ድሕንነት ትልሚ ብምውፃእ ኣድላይ እንተድኣ ኮይኑ ማነጅ ክግበር ይግባእ፡፡ 

 ክትትል  
 a. ንናይቲ ጥየቓ እዋን ኣብቲ ከባቢ ምርካብ;  
 b. ናይ ወለድን ህፃናትን ክራኸቡ ከለው እዋናዊ ክትትል ምክያድ፡ 
 c. ከከም ኣድላይነቱ እጃም ንምውፋይ ድልው ኩን፡፡ 

 ቁፅፅር 
 a. ኣብ እዋን እቲ ጥየቓ ኩል ግዘ ንቲ ህፃንን ኩሎም ኣካላት ክትሪኦምን ክትሰምዖምን ኣብ እትኽእለሉ ከባቢ ኩን፡፡ 
 b. ዝኾነ ሰብ ናብ ሽቓቕ ክኸይድ እንተድኣ ደልዩ እቲ ናይ ጥየቓ ኣገልግሎት ሰራሕተኛ ብሓባር ክኸዱ ይግባእ፡፡  
 c. ብ ሰራሕተኛ DCYF ተዘይተኣዚዙ ናይ ኣሕዋት ጥየቓ ቁፅፅር ይግበር፡፡ 
እቲ ጥየቓ ብዘይክትትል ዘይኮነሉ ምኽንያት ግለፅ፡፡  እቲ ዝተወዓዓለ ክትትልን ናይ መጎዓዝያ ደገፍን ቅድሚ ምምራፅ ዝተርኣዩ ካልኦት መማረፅታት ግለፅ ከምኡ ድማ 
ዘይተወዓዓለ ኣቕራቢ ኣብ ጥቕሚ ንምንታይ ከም ዘይውዕል ግለፅ፡፡  
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ድግግምን ንውሓት ፃንሒት 

ብሰሙን/ወርሒ ክንደይ ግዘ ይጥየቕ?        ሰዓት ብ       ሕድሕድ ጥየቓ ንክንደይ እዋን ይፀንሕ?        ሰዓት   
ናይ ሙሉእ ለይቲ ጥየቓ ሰዓት ዝፀደቐሉ ካብ       (ዕለት) 
ናይ ጥየቓ ሰዓት ኣብ ዘተ ይኣቱዶ? 

 እወ 
 ኣይፋል፣ ብኽብረትካ እቲ ዝድለ ናይ ጥየቓ ዕለትን ሰዓት ኣቕርብ: 

       
ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ከምዚ ዝስዕብ፡ 
      

ኣብቲ ጥየቓ ዝሳተፉ ህፃናት 

ስም ህፃን / ናይቲ ሰብ መለለይ መንነት ናይ ጉዳይ መለለይ፡ ኦርጅናል ናይ ምደባ 
ቦታ (OPD) ዕድመ ፆታ 

ናይቲ ህፃን ክብደት 
(ንናይ ክንክን ወንበር 
ምርጫ የድሊ) 

ዝፍለጥ ምልክት 
ኣለርጂ (እወ እንተድኣ 
ኮይኑ ኣብ ታሕቲ ኣብ 
ዝርከብ ናይ ጉዳይ 
ኢንተርሴክሽን ዝርዝር 

ምቕማጥ) 
                                     እወ 

  አይኮነን 
  ኣይፍለጥን 

                                     እወ 
  አይኮነን 
  ኣይፍለጥን 

                                     እወ 
  አይኮነን 
  ኣይፍለጥን 

                                     እወ 
  አይኮነን 
  ኣይፍለጥን 

                                     እወ 
  አይኮነን 
  ኣይፍለጥን 

                                     እወ 
  አይኮነን 
  ኣይፍለጥን 

ኣብዚ ጥየቓ ዝሳተፉ ወለዲ /ተኸናኸንቲ 
ስም ኢሜይል ቁጽሪ ተሌፎን: መፍትሒ ቋንቋ ኣስተርጓሚ የድሊ 

                         

                         

                         

                         

ካልኦት ተቐባልነት ዝረኸቡ ናይ ጥየቓ ተሳተፍቲ 
ስም ዝምድና ቁጽሪ ተሌፎን: 
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ቅቡልነት ዘለው ናይ መጠየቒ ከባቢ 
እቲ ከይዲ ምጥያቕ ብዙሕ ገደብ ኣብ ዘይብሉ ከባቢ ክካየድ ይግባእ፡፡  ልዑል ዝኾነ ስግኣት ንዘለዎም ስድራ ናይ DSHS ቤት ፅሕፈት ክተሓዝ ይግባእ፡፡ 

ስም ቦታ ኣድራሻ 

            

            

            

            
ናይቲ ጥየቓ ፍሉይ መምርሒ 

እዞም ዝስዕቡ ሓዊሱ ናይቲ ህፃን ጥዕናን ድሕነት ብዝምልከት ናይቲ ከይዲ ጥየቓ ዝኾነ ፍሉይ ቅድመ ኩነት / ገደብ ኣነፅር፡ 
• ንዕብየት ዘድልዩ ነገራት፣ ኣለርጂ፣ ናይ ሕክምና ድልየት፣ ናይ ኣመጋግባ ገደብ፣ ወዘተ፡፡  
• ናይ ጥየቓ መደብ ምስራዝ፣ መደብ ምቕያር፣ ብእዋኑ ምርካብ ዝኣመሰሉ ናይ ጥየቓ ሕግታት ሓዊሱ ወለዲ ኣብ እዋን ጥየቓ ዘርእይዎ ባህሪ፡፡ 
• እቶ ዝጥይቑ ሰባት ናብ ደገ ምውጻእ ከም ዝኽእሉን ዘይክእሉን ኣነፅር፡፡  
• እቲ ጥየቓ / ርክብ ብኤሌትሮኒካዊ መንገዲ (ስካይፒ፣ ፌስታይም፣ ናይ ቤት ማእሰርቲ ቪድዮ ጥየቓ)፣ እንተድኣ ኮይኑ ኣጠቓቕማ ኮምፒተርን ወይ ካልኦት 

መሳርሕታት ብዝምልከት ንፁር ዝኾነ መረዳእታ ኣቕርብ፡፡  
• እቲ ጥየቓ ኣብ ቤት ህንፀት ዝካየድ እንተድኣ ኮይኑ ናይ DOC መርበብ ባይታ http://www.doc.wa.gov ብምጥቃም “Family and Friends” 

ዝብል ብምጥዋቕ እቲ ህፃን ምስ ሰብ ንኽመፅእ ፍቓድ ንምርካብ መረዳእታ ኣቕርብ፡፡ 
      

ፊርማ ሰራሕተኛ ጉዳይ ዕለት 
       

ክታም ወለዲ ዕለት 
       

ክታም ወለዲ ዕለት 
       

ክታም ወለዲ ዕለት 
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