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Kế Hoạch An Toàn 
Safety Plan 

 
 

Một Kế Hoạch An Toàn được yêu cầu dành cho tất cả trẻ em nơi có (các) mối đe đọa an toàn được cho biết dựa trên 
chương trình Thẩm Định An Toàn.  Kế Hoạch An Toàn là một văn bản sắp xếp giữa gia đình và DCYF giúp nhận biết 
cách thức sẽ kiểm soát và quản lý trực tiếp các mối đe dọa an toàn đối với trẻ.  Lưu ý:  Khi lập một Kế Hoạch An Toàn 
Trong Nhà, các tiêu chí sau đây phải có trong chương trình Phân Tích Kế Hoạch An Toàn. 

• Có ít nhất một phụ huynh/nhân viên chăm sóc hoặc người lớn trong nhà. 
• Nhà đủ yên lặng để cho các nhân viên dịch vụ an toàn thực hiện chức năng trong nhà. 
• Những người lớn trong nhà đồng ý hợp tác và cho phép thực hiện một Kế Hoạch An Toàn Trong Nhà. 
• Các nguồn lực đầy đủ, thích hợp, đáng tin cậy hiện có và sẵn sàng cung cấp các dịch vụ/nhiệm vụ an toàn. 

TÊN HỒ SƠ 

      
SỐ HỒ SƠ 

      

TÊN NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH HỒ SƠ 
      

SỐ ĐIỆN THOẠI 

      

Người Tham Gia Kế Hoạch An Toàn Ngày Sinh 
            

            

            

            

Hoạt Động / Nhiệm Vụ An Toàn 
(Các) Mối Đe Dọa An Toàn Được Nhận Biết: 
      

Hoạt Động / Nhiệm Vụ: 
NGÀY BẮT ĐẦU 

      
NGÀY KẾT THÚC MỤC TIÊU 

      
      

Những gì sẽ hoàn tất (mô tả hoạt động / nhiệm vụ sẽ được hoàn tất để quản lý sự an toàn của trẻ, cách thức kế hoạch 
sẽ thực hiện, v.v.): 
      

Bởi Ai:        

Tần Suất (số lần, số ngày nào của tuần, v.v.; bao gồm tất cả số lần đó mà mối đe dọa có thể xảy ra): 
      

(Các) Mối Đe Dọa An Toàn Được Nhận Biết: 
      

Hoạt Động / Nhiệm Vụ: 
NGÀY BẮT ĐẦU 

      
NGÀY KẾT THÚC MỤC TIÊU 
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Những gì sẽ hoàn tất (mô tả hoạt động / nhiệm vụ sẽ được hoàn tất để quản lý sự an toàn của trẻ, cách thức kế hoạch 
sẽ thực hiện, v.v.): 
      

Bởi Ai:        

Tần Suất (số lần, số ngày nào của tuần, v.v.; bao gồm tất cả số lần đó mà mối đe dọa có thể xảy ra): 
      

(Các) Mối Đe Dọa An Toàn Được Nhận Biết: 
      

Hoạt Động / Nhiệm Vụ: 
NGÀY BẮT ĐẦU 

      
NGÀY KẾT THÚC MỤC TIÊU 

      
      

Những gì sẽ hoàn tất (mô tả hoạt động / nhiệm vụ sẽ được hoàn tất để quản lý sự an toàn của trẻ, cách thức kế hoạch 
sẽ thực hiện, v.v.): 
      

Bởi Ai:        

Tần Suất (số lần, số ngày nào của tuần, v.v.; bao gồm tất cả số lần đó mà mối đe dọa có thể xảy ra): 
      

(Các) Mối Đe Dọa An Toàn Được Nhận Biết: 
      

Hoạt Động / Nhiệm Vụ: 
NGÀY BẮT ĐẦU 

      
NGÀY KẾT THÚC MỤC TIÊU 

      
      

Những gì sẽ hoàn tất (mô tả hoạt động / nhiệm vụ sẽ được hoàn tất để quản lý sự an toàn của trẻ, cách thức kế hoạch 
sẽ thực hiện, v.v.): 
      

Bởi Ai:        

Tần Suất (số lần, số ngày nào của tuần, v.v.; bao gồm tất cả số lần đó mà mối đe dọa có thể xảy ra): 
      

Ý KIẾN 
Bằng chứng tài liệu về mức độ giám sát Thời Gian Của Gia Đình dành cho mỗi phụ huynh. 
      
(Chứng minh thông tin liên quan đến sự an toàn thích hợp về:  Các điều kiện để Trở Về Nhà, Thử Trở Về Nhà, đoàn tụ 
với phụ huynh không trực tiếp nuôi con, v.v.) 
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Báo Cáo Các Mối Quan Ngại:  Trong trường hợp Khẩn Cấp hoặc có các mối đe dọa an toàn trực tiếp, hãy gọi 911. 
Để giải đáp các thắc mắc hoặc quan ngại liên quan đến Kế Hoạch An Toàn, các cá nhân tham gia nên liên hệ với nhân 
viên phụ trách hồ sơ theo số điện thoại phía trên bản kế hoạch này hoặc Trung Tâm Tiếp Nhận theo số 1-866-363-
4276 vào các buổi tối hoặc những ngày cuối tuần hay ngày nghỉ lễ. 
 
Không tuân theo thỏa thuận này có thể dẫn đến việc nộp đơn xin thỉnh cầu cho trẻ nhỏ và đề nghị rằng trẻ này hoặc (các) 
trẻ được gởi nuôi ngoài nhà. 
Chữ Ký 
CHỮ KÝ NGÀY 

       

CHỮ KÝ NGÀY 

       
CHỮ KÝ NGÀY 

       

CHỮ KÝ NGÀY 

       
CHỮ KÝ NGÀY 

       

CHỮ KÝ NGÀY 

       
 


	Kế Hoạch An Toàn

