
PLACEMENT AGREEMENT - ARABIC 
DCYF 15-281AR (11/2018) INT/EXT 

 DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES 
  

 اتفاقیة تنسیب
Placement Agreement 

 تاریخ المیالد تنسیب الطفل(األطفال)/ الشباب 

            

            

            

            

            

            

            
 ُینسب/ ینسبوا مع: 

      

) ویمثلون عائلة الطفل التي توفر سكًنا آمًنا وجیًدا  لألطفال/الشباب الذین یحتاجون إلى DCYF(إن مقدمو الرعایة شركاء مھمین مع إدارة شؤون األطفال والشباب والعائالت 
وعالقة العمل اإلیجابیة بین مقدمي الرعایة البدیلة لألسرة.  تتحقق رفاھیة االطفال أو الشباب  في حالة الرعایة البدیلة لألسرة على أفضل وجھ من خالل التواصل المفتوح 

 واآلباء وإدارة شؤون األطفال والشبیبة واألسرة. الرعایة،
/الشباب أو عائالتھم معلومات وتوفر اتفاقیة التنسیب ھذه المعلومات الضروریة والھامة لضمان سالمة ورفاھیة الطفل المنسب في منزلك.  كما تعد المعلومات عن األطفال

ي خطة الحالة استشر مسؤول الحالة المعین للمساعدة بشأن مشاركة المعلومات مع اآلخرین.  وستعینك سریة ویجب مشاركتھا فقط مع األشخاص المشتركین بشكل مباشر ف
،ومسؤول الحالة المعین والمحكمة.   كما أنھا  DCYFھذه االتفاقیة في فھم دورك في المساعدة في تلبیة احتیاجات الطفل، والعمل  مع إدارة شؤون األطفال والشباب واألسرة 

 وارد والدعم الذي یمكنك استخدامھم عند توفیر الرعایة لألطفال/ الشباب في منزلك.تحدد الم
   :معلومات االتصال الھامة

        متاح خالل ساعات العمل النظامیة في          اإلخصائي المختص بالحالة  المعین لك
 للمساعدة بشأن األسئلة المتعلقة بالطفل

ل النظامیة لإلبالغ عن أي اعتداء على األطفال أو إھمال لھم مشكوك بھ.  ھذا الرقم أیضا یصلك إلى بعد ساعات العم END HARM-866-1یرجى االتصال  •
 بعد ساعات عمل الموظفین. DCYFطوارئ إدارة شؤون األطفال والشباب واألسر  

 الدعم الالزم لتخطي مواقف التربیة الصعبة بعد الساعات الرسمیة. 1-800-301-1868وسیوفر لك خط اتصال اآلباء بالتبني ودعم مقدمي الرعایة  على رقم  •
وإتباع تفاصیل أمر المحكمة بما  DCYFالشباب في بیئة الرعایة خارج المنزل، فمن المھم العمل مع إدارة شئون األطفال والشباب واألسر \لتحسین الصحة النفسیة لألطفال 

 في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:
   :األولي(اإلیداع األول لألطفال خارج البیت) التنسیب

 ضمان حصول الطفل خالل الثالثون یوًما األولي من التنسیب على:  .1
 فحص طبي أولي في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد ال یتجاوز خمسة أیام بعد التنسیب.   •
) یوما األولى من التنسیب األول للطفل إن لم یتم إتمامھ 30) خالل الثالثون (EPSDTفحص كامل للطفل یسمى التشخیص والعالج للفحص الدوري المبكر ( •

 في نفس الوقت، ویرجى االتصال بمقدم الرعایة الطبیة للطفل لمزید من المعلومات).  EPSDTبالفعل.  (یمكن جدولة مواعید الفحص الطبي األولي وفحص 
 ) أشھر السابقة فإن الفحص الحالي لیس ضروریا.6ال خضع الطفل لفحص أسنان خالل الستة (فحص ألسنان الطفل إن كان لدى الطفل سن واحد. في ح  •

) یوما األولى من التنسیب وذلك لتحدید موعد بشأن االحتیاجات الطبیة 30خالل الثالثون ( CHETكما سیتواصل معك القائم بفحص تتبع مسار صحة وتعلیم الطفل  .2 
 جى التأكد من حضورك أنت والطفل في الموعد المحدد.والتنمویة والسلوكیة للطفل. یر
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 :مقدمو الرعایة

عدم استالم بطاقة المقدم األول .   یرجى التواصل مع أخصائي الحالة المعین لك للحصول على قسیمة لخدمات الصیدلیات والخدمات الطبیة المؤقتة لألطفال بالتبني في حال 1
ProviderOne .بعد 

جھات  األطفال تركھم لمدارسھم السابقة، سجل األطفال على الفور في مدارسھم الجدیدة.  ُیرجى إدراج األخصائي المسؤول عن الحالة المعین كأحدإذا نتج عن تنسیب  .2
 اتصال الطفل. یرجي إعالم  األخصائي المسؤول عن الحالة المعین في حالة وجود صعوبات في تسجیل الطفل في المدرسة.

الشاب  \أو أفراد األسرة، إال في حال تضمن أمر المحكمة عدم التواصل.  أن یكون الطفل \الشاب لاللتقاء مع اآلباء واألخوات و \طة زیارة للطفلالمشاركة في تطویر خ .3
 متاحا للزیارات محددة المواعید.

 ثل المكالمات الھاتفیة أو الزیارات الغیر متوقعة وغیر ذلك.الشاب م \الطفل  \یرجى إخطار األخصائي المسئول عن الحالة بشأن أي تواصل غیر مخطط لھ مع الوالد   .4
 ھ وصحتھ.المشاركة في اجتماعات التخطیط المشتركة. یعد اجتماع التخطیط المشترك فرصة لعرض المدخالت والرؤى المتعلقة بأمان الطفل واستدامة وضع  .5
الشاب مثل االعتداء أو اإلھمال أو المشكالت لطبیة أو السلوكیة أو التنمویة أو  \طفل یرجى استشارة األخصائي المسئول عن الحالة بشأن أي مخاوف تتعلق بال  .6

 التعلیمیة.
الشاب المعھود إلیك برعایتھ.  ال ُیسمح  \یرجى مناقشة األخصائي المسئول عن الحالة وتطبیق استراتیجیات االنضباط المناسبة أو الخیارات التي تتناسب مع الطفل   .7

 . بالعقاب الجسدي
الشاب وذلك لاللتزام بشروط قانون رعایة الطفل الھندي عند تطبیقھا واالحتیاجات  \.    یرجى إتباع أي تعلیمات صادرة من األخصائي المسئول المعین لحالة الطفل 8 

 الشاب. \الثقافیة األخرى للطفل 
الذي یتناسب مع عمره وفقا لجدول  EPSDTالنفسیة بشكل مستمر بما في ذلك فحص .    التأكد من أن الطفل یتلقى خدمات صحیة ومتابعة لحالة األسنان والصحة 9

عامین، وفحوصات سنویة في  2شھر و  12فحوصات في الفترة ما بین عمر  3فحوصات في السنة األولى من عمر الطفل، و  5الفحوصات الموصي بھ فیدرالیا: (
 سنة). 20سنوات و  3الفترة ما بین عمر 

 7:30من یوم االثنین إلى الجمعة من الساعة  15480أو الخط الخارجي  1-800-562-3022على خط  Medicaidتواصل مع خدمة عمالء میدیكاید . یرجى ال10 
موقع  مساء (بتوقیت الباسیفیك) في حال احتجت إلى المساعدة في تحدید موقع مقدم الخدمة الطبیة أو خدمة فحص األسنان أو یمكنك زیارة 5:00صباحا وحتى 

ProviderOne  http://hrsa.dshs.wa.gov/providerone/providers.htm. 
فحص األسنان. یمكن تحمیل استمارة السفر باألمیال الشھري لمقدم الرعایة من على موقع   \. یمكن سداد تكالیف مسافة السفر باألمیال لحضور مواعید الرعایة الطبیة 11

http://www.dshs.wa.gov/ca/fosterparents/forms-policies.asp . 
 الخاصة بالطفل لمقدم الرعایة الصحیة وذلك عن الحصول على الرعایة الطبیة. ProviderOne. تقدیم بطاقة 12
 فحص األسنان ونتائج وتوصیات ھذه المواعید.  \.  استخدام السجل الطبي لتوثیق مواعید واتصاالت مواعید الرعایة الطبیة 13

 سرة بالطرق التالیة: وبغیة ضمان المزید من األمان والرفاھیة للطفل/ الشباب، یوافق مقدم الرعایة أیًضا على التعاون مع إدارة شؤون األطفال والشبیبة واأل

 یمكنھم التواصل مع الطفل بدون إشراف.سنة ممكن قد  16یجب إتمام فحص الخلفیة التاریخیة الجنائیة وفحص االعتداء على الطفل واإلھمال لكافة األفراد فوق  .1
عتداء على الطفل واإلھمال إخطار األخصائي المسئول عن الحالة بشأن أي تغییرات في األفراد القاطنین في المنزل وإتمام فحص الخلفیة التاریخیة الجنائیة وفحص اال .2

 السابقة. 1في حال كان ھذا الشخص یتطابق مع المعیار الموضح في الفقرة #
الشاب.  وھذا یتضمن العمل بتعاون مع األخصائي المعین المسئول  \إخطار األخصائي المسئول عن الحالة بشأن أي مشكالت قد تؤثر على قدرتك على رعایة الطفل  .3

 الشاب ال یمكن أن یبقى في منزلك، و \عن الحالة للتخطیط إلجراء تنسیب جدید في حال اتخذت قرارات أن الطفل 
یوم إلى األخصائي المعین المسئول عن الحالة إال في حال وجود حالة طارئة  14ل طلبت نقل الطفل من منزلك، یجب أن تقدم إخطار بفترة سابقة ال تقل عن في حا .4

 وذلك لضمان التخطیط السلیم المناسب.
األقارب أو األشخاص المناسبین ممن قاموا بإتمام فحص مركز معلومات یجب على كافة مقدمي الرعایة إتمام فحص بصمات األصابع.  بالنسبة لمقدمي الرعایة من  .5

فیجب إتمام وإعادة فحص بصمات األصابع الشاب المذكور سابقا،  \قبل تنسیب الطفل  BCCUأو فحص الوحدة المركزیة لفحص الخلفیة  NCICالجرائم الوطنیة 
 إجراء فحص مركز معلومات الجرائم الوطنیة أو فحص الوحدة المركزیة لفحص الخلفیة.  أیام من تاریخ  10لألخصائي المعین المسئول عن الحالة خالل 

 إعادة كافة المعلومات المطلوبة في أقرب وقت ممكن.    .6

 أوافق على إتباع إرشادات النوم اآلمن للطفل وذلك بالنسبة لألطفال من عمر الوالدة وحتى سنة. .7
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 والعائالت بـ: ستقوم إدارة شؤون األطفال والشباب

 تزویدك بالمعلومات المعروفة والمتاحة المتعلقة باالحتیاجات الطبیة والتعلیمیة والنفسیة والسلوكیة للطفل أو الشاب. .1
 ) بالتعاون مع مقدمي الرعایة لألطفال الضعاف صحًیا.DCYF 10-428وضع خطة دعم لمقدمي الرعایة ( .2
 ح لك مواعید جلسات المحكمة واجتماعات التخطیط المشترك وما إلى ذلك.التأكد من استالمك إلخطار محدد زمنیا یوض .3
 تزویدك بمعلومات عن: .4
  أ. ترخیص الكفالة ومعلومات االتصال 
 ب. فرص التدریب 
  ت. الممیزات المالیة للمساعدات المؤقتة لألسر المحتاجة 
 د. تغطیة التأمین الصحي/ الطبي 
 ه. الخدمات  األخرى المتوفرة 

 إتمام دراسة منزل األسرة. .5

 الشاب في حال: \الشاب  في عھدة إدارة شئون األطفال والعائالت فیمكن للمحكمة نقل الطفل  \حیث أن الطفل 
 الشاب. \اتخاذ قرار یفید بأن التنسیب لیس في صالح الطفل  •

 انتھاك أي جزء من ھذا االتفاق.  •
 الشاب، أو\لتنسیب الطارئ للطفلاتخاذ قرار یفید عدم إمكانیة االستمرار في ا  •
 عدم الموافقة على منزل أحد األقرباء أو الشخص المناسب المخصص للتنسیب.  •

 ال      نعم           )DCYF 15-300إحالة التنسیب ( \لقد تلقیت نسخة من استمارة معلومات الطفل 

 .ال یوجد  ال        نعم                22DCYF-1577لقد تم مناقشة إرشادات النوم اآلمن للطفل معي وقد تلقیت نسخة من استمارة إرشادات النوم اآلمن للطفل 
 مقدم الرعایة 

      
  

 التاریخ
      

 
 

 مقدم الرعایة
      
  

 التاریخ
      

 
 

 األخصائي المعین المسؤول عن الحالة .
      
  

 التاریخ
      

 
 

 التوزیع:  أسرة موارد مقدم الرعایة ، ملف الطفل.
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