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 DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES 
  

 قرارداد مراقبت
Placement Agreement 

 تاریخ تولد کودک(ان)/جوان(ھای) تحت مراقبت

            
            
            
            
            
            
            

 شوند نزد:شود/میقرار داده می
      

) و خانواده کودکان در زمینھ دستیابی بھ نگھداری امن و با کیفیت کودکان/جوانان نیازمند DCYFھا (ھا ھمکاران ارزشمند وزارت کودکان، جوانان و خانوادهمراقب
بین مراقب، والدین و  مراقبت بیرون از منزل ھستند.  رفاه و آسایش کودکان/جوانان در مراقبت بیرون از منزل از طریق برقراری ارتباط آزاد و روابط کاری مثبت

DCYF حقق خواھد شد.بھ بھترین حالت ممکن م 
کند.   اطالعات مربوط بھ این قرارداد مراقبت اطالعات الزم و مھم مورد نیاز برای اطمینان از ایمنی و رفاه کودکان قرار داده شده در منزل شما را فراھم می

تقیماً در طرح این پرونده درگیر ھستند. برای دریافت ھر گونھ ھای آنھا محرمانھ است و تنھا بایستی در اختیار افرادی قرار داده شود کھ مسکودکان/جوانان یا خانواده
گذاری اطالعات با دیگران، با مسئول پرونده تخصیص داده شده خود مشورت کنید.  این قرارداد در درک نقش شما در برآورده ساختن کمک در رابطھ با اشتراک

توانید ھنگام ھایی را کھ میگاه بھ شما کمک خواھد کرد.   این قرارداد ھمچنین منابع و پشتیبانی، مسئول تخصیص داده شده و دادDCYFنیازھای کودکان، ھمکاری با 
 کند.مراقبت از کودکان/جوانان در منزل خود استفاده کنید، مشخص می

 اطالعات تماس مھم:

 در ساعات اداری معمول در           مسئول پرونده اختصاصی شما
ھای شما درباره کودکان کمک و راھنمایی در دسترس است تا در خصوص پرسش       

 ارائھ دھد.
یرید.  این تماس بگ  END HARM-866-1توجھی بھ کودکان و سوء استفاده از آنھا باپس از ساعات معمول اداری و برای گزارش موارد مشکوک بھ بی •

 شود.وصل می DCYFشماره پس از ساعات کاری بھ بخش موارد اضطراری 
ھای پیچیده و دشوار در زمینھ تربیت، پرورش و نگھداری، نیز با مدیریت وضعیت 1868-301-800-1ھا و والدین رضاعی بھ شماره خط پشتیبانی از مراقب •

 پس از ساعات اداری پشتیبانی فراھم خواھد کرد.
ھمکاری شود و از جزئیات حکم دادگاه شامل، اما نھ محدود بھ،  DCYFبھ منظور بھبود رفاه و آسایش کودکان/جوانان در مراقبت بیرون از منزل، الزم است با 

 موارد زیر پیروی شود:
 استقرار اولیھ (نخستین مکان بیرون از منزل):  

 روز نخست استقرار: 30مندی کودک از موارد زیر ظرف اطمینان از بھره .1
 ترین زمان ممکن، کھ باید حتماً ظرف پنج روز نخست استقرار صورت گیرد.  معاینھ سالمت اولیھ در سریع •
روز نخست استقرار اولیھ کودک (در صورتی کھ قبالً انجام  30) در EPSDTای و زودھنگام (ای سالمت کودک بھ نام درمان و پایش دورهمعاینھ دوره •

دھنده خدمات پزشکی کودک تماس توان در یک زمان انجام داد؛ برای اطالعات بیشتر، با ارائھرا می EPSDTاینھ سالمت اولیھ و معاینھ نشده).  (مع
 بگیرید.)

ینھ ضرورتی ماه گذشتھ معاینھ شده باشند، انجام این معا 6ھای کودک در ھا در صورتی کھ کودک دندان داشتھ باشد. در صورتی کھ دندانمعاینھ دندان  •
 ندارد.

) با شما تماس خواھد گرفت تا برای صحبت در مورد نیازھای CHETروز نخست استقرار، پایشگر پیگیری سالمت و تحصیل کودک ( 30ھمچنین، در  .2 
 حضور داشتھ باشید.پزشکی، پرورشی و رفتاری کودک با شما قرار مالقاتی ترتیب دھد. لطفاً خودتان و کودک حتماً در تاریخ مشخص شده در محل 
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 ھا:مراقب 

اید، برای دریافت کوپن خدمات پزشکی و دارویی برای فرزندان تحت مراقبت با مسئول پرونده را دریافت نکرده ProviderOne.   در صورتی کھ کارت 1
 تخصیص یافتھ خود تماس بگیرد.

نام کنید. نام و اطالعات مسئول پرونده را نیز بھ عنوان فوراً او را در مدرسھ جدید ثبتاگر محل استقرار جدید کودک منجر بھ ترک مدرسھ پیشین آنھا شده است،  .2
نام کودک در مدرسھ با مشکلی روبرو شدید، بھ مسئول پرونده اطالع یکی از مخاطبین در فرم اطالعات مخاطبین کودک در مدرسھ ثبت کنید. اگر برای ثبت

 دھید.
ا والدین، خواھران، برادران و/یا اعضای خانواده مشارکت کنید، مگر اینکھ حکم دادگاه مبنی بر عدم تماس وی با این افراد در تنظیم طرح مالقات کودک/جوان ب .3

 ریزی شده فوق آماده و وی را بھ محل مالقات برسانید.باشد.  کودک/جوان را برای قرارھای برنامھ
 تماس تلفنی، دیدارھای غیر منتظره و غیره را بھ مسئول مشخص شده پرونده اطالع دھید. ریزی نشده کودک/جوان/والدین مانندھر گونھ تماس برنامھ  .4
ریزی مشترک در واقع فرصتی برای ارائھ اطالعات و نظرات در خصوص ایمنی، ثبات و رفاه ریزی مشترک حاضر شوید. جلسھ برنامھدر جلسات برنامھ  .5

 کودک است.
برای  در خصوص ھر گونھ نگرانی پیرامون کودک/جوان مانند سوء استفاده، بی توجھی، موارد پزشکی، رفتاری، تربیتی یا آموزشی با مسئول مشخص شده  .6

 پرونده مشورت کنید.
تحت مراقبت خود اجرا کنید.  تنبیھ بدنی ھای انضباطی مناسبی را برای کودک/جوان با مسئول مشخص شده برای پرونده بحث و گفتگو کنید و راھبردھا یا گزینھ  .7

 مجاز نیست.
ھای مسئول مشخص شده برای پرونده .    بھ منظور حفظ رعایت الزامات بیان شده در قانون رفاه کودکان بومی آمریکا، در موارد مرتبط حتماً از دستورالعمل8 

 کودک/جوان و سایر نیازھای فرھنگی کودک/جوان پیروی کنید.
مناسب را بھ صورت مستمر و طبق طرح پیشنھادی  EPSDTپزشکی و سالمت روانی شامل معاینھ نان حاصل کنید کھ کودک خدمات پزشکی، دندان.    اطمی9

 سالگی). 20و  3ھای سالیانھ بین سالگی؛ معاینھ 2ماھگی و  12معاینھ بین  3معاینھ در سال نخست زندگی؛  5کند: (ھا دریافت فدرال برای معاینھ
بعدازظھر (منطقھ زمانی اقیانوس  5صبح تا  7:30پزشکی بھ کمک نیاز دارید، از دوشنبھ تا جمعھ از ساعت دھنده خدمات پزشکی/دندان. اگر در پیدا کردن ارائھ10 

درس بھ آ ProviderOneسایت تماس بگیرید یا از وب 15480داخلی   3022-562-800-1آرام) با خط خدمات پزشکی مدیکید بھ شماره 
http://hrsa.dshs.wa.gov/providerone/providers.htm .بازدید کنید 

توانید از آدرس ھا را میھای ماھیانھ حمل و نقل بھ مرکز درمان پزشکی/دندانپزشکی کودک قابل بازپرداخت ھستند. فرم ھزینھ حمل و نقل ماھیانھ مراقب. ھزینھ11
http://www.dshs.wa.gov/ca/fosterparents/forms-policies.asp .دانلود کنید 

 دھنده خدمات سالمت ارائھ دھید.کودک را بھ ارائھ ProviderOne. ھنگام دریافت خدمات پزشکی، کارت 12
 لسات از گزارش پزشکی استفاده کنید.ھای ارائھ شده در این ج.  برای مستندسازی جلسات درمان پزشکی/دندانپزشکی و نتایج/دستورالعمل13

 کند:در موارد زیر نیز اعالم می DCYFبرای اطمینان بیشتر از ایمنی و رفاه کودک/جوان، مراقب موافقت خود را در خصوص ھمکاری با 

ل بھ باال کھ ممکن است دسترسی بدون نظارت بھ سا 16آزاری، اھمال و سوء استفاده از کودکان برای تمام افراد تکمیل و ارائھ گواھی عدم سوء پیشینھ، کودک .1
 کودک داشتھ باشند؛

، کودکرسانی در خصوص ھر گونھ تغییر در اشخاص ساکن در منزل (اضافھ شدن افراد جدید) بھ مسئول پرونده و تکمیل و ارائھ گواھی عدم سوء پیشینھاطالع .2
 (باال) را دارد. 1ذکور معیارھای بیان شده در شماره آزاری، اھمال و سوء استفاده از کودکان در صورتی کھ شخص م

تواند بر توانایی شما در مراقبت از کودک/جوان اثر بگذارد.  اگر شما بھ این نتیجھ برسید کھ رسانی بھ مسئول پرونده در خصوص ھر گونھ موردی کھ میاطالع .3
ریزی و انتخاب یک محل استقرار جدید نیز میبا مسئول مشخص شده پرونده برای طرحتواند در منزل شما بماند، این مورد شامل ھمکاری کودک/جوان نمی

 شود؛ و
روز زودتر بھ مسئول پرونده کودک/جوان اطالع دھید؛ در غیر این صورت و  14خواھید درخواست کنید کھ یک کودک منزل شما را ترک کند، حداقل اگر می .4

 ریزی بھ صورت مناسب انجام شود.حاصل کنید کھ برنامھدر صورت بروز وضعیت اضطراری، اطمینان 
یا  NCICھا باید فرایند ثبت اثر انگشت را تکمیل کنند.  الزم است فرایند ثبت اثر انگشت برای خویشاوندان مربوطھ یا اشخاص مرتبطی کھ بررسی تمام مراقب .5

BCCU روز پس از بررسی  10ظرف و  انجام شدهاند، را پیش از استقرار کودک/جوان انجام دادهNCIC  یاBCCU  بھ مسئول پرونده مشخص شده عودت
 .  داده شود

 ترین زمان ممکن ارائھ کنید.تمام اطالعات درخواست شده را در سریع    .6

 کنم.موافقت خود را با پیروی از رھنمودھای خواب ایمن نوزادان، برای کودکان تازه متولد شده تا یک سالھ، اعالم می .7
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DCYF :موارد زیر را انجام خواھد داد 

 ارائھ اطالعات مشخص و در دسترس در خصوص نیازھای پزشکی، آموزشی، روانشناختی و رفتاری کودک/جوان بھ شما. .1
 پذیر ھستند.ھایی کھ کودکان تحت نظر آنھا بھ لحاظ پزشکی آسیب) برای مراقبDCYF 10-428ھا (تدوین طرح پشتیبانی از مراقب .2
 شوید.ریزی مشترک و غیره آگاه میھای برنامھاطمینان یافتن از اینکھ بھ موقع از جلسات استماع دادگاه، جلسھ .3
 ارائھ اطالعات زیر بھ شما: .4
  الف. اطالعات تماس و اعطای مجوز نگھداری کودک 
 ھای آموزشیب. فرصت 
  TANFج. مزایای مالی  
 د. پوشش پزشکی/مدیکید 
 مات در دسترسه. سایر خد 
 تکمیل برنامھ مطالعاتی خانھ و خانواده. .5

 ھا سلب کند:است، دادگاه در شرایط زیر ممکن است نگھداری وی را از مراقب DCYFاز آنجا کھ کودک/جوان تحت قیمومیت 

 کند،بھ این نتیجھ برسد کھ محل استقرار منافع کودک/جوان را بھ نحو مطلوب برآورده نمی •
 ھای این قرارداد،در صورت نقض ھر یک از بخش  •
 بھ این نتیجھ برسد کھ استقرار اضطراری وی قابل تمدید نیست، یا  •
 منزل محل سکونت بھ عنوان محل استقرار مناسب تأیید نشود.  •

 خیر       بلھ            ام.  ) را دریافت کردهDCYF 15-300اینجانب رونوشت فرم ارجاع استقرار/اطالعات کودک (

     ام.  ) را دریافت کردهDCYF 22-1577خواب ایمن نوزاد ( در مورد رھنمودھای خواب ایمن نوزاد با من بحث و گفتگو شده است و من رونوشت فرم رھنمودھای
 نامرتبط      خیر         بلھ      

 مراقب
      
  

 تاریخ
      

 
 

 مراقب
      
  

 تاریخ
      

 
 

 مسئول مشخص شده برای پرونده
      
  

 تاریخ
      

 
 

 توزیع:  فایل کودک، خانواده منبع مراقب
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