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           ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 
                     Placement Agreement 

ਰੱਿਖਆ ਬੱਚਾ (ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੱਚੇ)/ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ 

            

            

            

            

            

            

            
ਇਨ� � ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ: 

      

ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਬਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ, ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੇ ਿਵਭਾਗ (DCYF) ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ/ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਕੁਆਿਲਟੀ 

ਪਲੇਸਟਮ�ਟ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੀਮਤੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹਨ।  ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ/ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਅਰਿਗਵਰ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ DCYF ਿਵਚਕਾਰ ਖੱੁਲ�ੇ 

ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਕਾਰਾਤਿਮਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੰਬੰਧ ਰਾਹ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਪਲੇਸਮ�ਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।◌ੈ  

ਬੱਿਚਆਂ/ ਨੌਜਵਾਨ� ਜ� ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਕੇਸ ਪਲਾਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਿਸੱਿਧਆਂ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।  ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ, DCYF, ਿਨਰਧਾਰਤ ਵਰਕਰ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।   ਇਹ ਸਰੋਤ� ਅਤੇ 

ਸਹਾਇਤਾਵ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁਸ� ਉਦ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ/ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ। 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੇਸ ਵਰਕਰ        ਿਵਖੇ ਿਨਯਿਮਤ ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਘੰਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਬੱਚ ੇਬਾਰੇ ਸੁਆਲ� ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ          

• ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਬਾਲ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ 1-866-END HARM ਕਾਲ ਕਰੋ।  ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੰੂ DCYF ਐਮਰਜ�ਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨ� ਕਟ ਕਰੇਗਾ। 

• 1-800-301-1868 'ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਰ�ਟ ਅਤੇ ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੋਸ਼ਣ ਪ�ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਬੱਿਚਆਂ/ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, DCYF ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਿਤਆਂ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਇਨ� � ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 

ਆਰੰਿਭਕ ਪਲੇਸਮ�ਟ (ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਲੇਸਮ�ਟ):   

1. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 30 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਇਹ ਿਮਲਣ: 

• ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਆਰੰਿਭਕ ਿਸਹਤ ਸਕਰੀਨ, ਪਰ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਤ� ਪੰਜ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਨਹ�।   

• ਜੇਕਰ ਪਿਹਲ� ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤ� ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ-ਬਾਲ ਜ�ਚ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤਤਕਾਲ ਆਵਿਧਕ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਤਸਖੀਸ਼ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ((EPSDT) ਿਕਹਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਰੰਿਭਕ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 30 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਿਮਲੇ।  (ਆਰੰਿਭਕ ਹੈਲਥ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਅਤੇ EPSDT ਜ�ਚ ਨੰੂ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।)  

• ਦੰਦ� ਦੀ ਜ�ਚ ਜਕੇਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਹੋਵੇ। ਜ�ਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਦੰਦ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।  

ਵੰਡ:  ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਸਰੋਤ ਪਿਰਵਾਰ, ਬਾਲ ਫਾਈਲ 
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2. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 30 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟ�ੈਿਕੰਗ ((CHET) ਸਕਰੀਨਰ ਬੱਚ ੇਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ 
ਲੋੜ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਨਯੁਕਤੀ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਨ�  ਹੀ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਮਤੀ 'ਤੇ 

ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੋ। 
ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ: 

1. ਜੇਕਰ ਪ�ੋਵਾਈਡਰਵੱਨ ਕਾਰਡ ਪ�ਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤ� ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਅੰਿਤ�ਮ ਫਾਰਮੈਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਊਚਰ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

2. ਜੇਕਰ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤ� ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਵ� ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ। ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨੰੂ 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਜ� ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਆ�ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। 
3. ਜਦ� ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ� ਕਰਦੀ, ਉਦ� ਤੱਕ ਮਾਿਪਆਂ, ਭੈਣ�-ਭਾਈਆਂ, ਅਤੇ/ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਬੱਚੇ/ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ 

ਇੱਕ ਦੋਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲਓ।  ਿਨਰਧਾਰਤ ਦੌਿਰਆਂ ਲਈ ਬੱਚੇ/ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ।  
4. ਮਾਿਪਆਂ/ ਬੱਚੇ/ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ, ਿਜਵ� ਿਕ ਫੋਨ ਕਾਲ�, ਉਮੀਦਰਿਹਤ ਦੌਿਰਆਂ, ਆਿਦ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਯੋਜ਼ਨਾਰਿਹਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੇਸ 

ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। 
5.  ਸ�ਝੀਆਂ ਪਲਾਿਨੰਗ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲਓ। ਇੱਕ ਸ�ਝੀ ਪਲਾਿਨੰਗ ਮੀਿਟੰਗ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਸਥਾਈਪੁਣੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਨਪੱੁਟ ਅਤੇ 

ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।  
6. ਬੱਚੇ/ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੱੁਿਦਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੋਸ਼ਣ, ਅਣਗਿਹਲੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਿਵਵਹਾਰਕ, ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਜ� ਿਵੱਿਦਅਕ ਮੱੁਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੇਸ 

ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਸੁਝਾਅ ਿਦਓ।  
7. ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੱਚੇ / ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਿਨਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜ� ਢੁਕਵ� ਿਵਕਲਪ� 

ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।  ਸਰੀਰਕ ਸਜਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ।  

8. ਭਾਰਤੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ/ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਵਲ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਪਾਲਣਾ 
ਕਰੋ, ਜਦ� ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ/ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਭਅਕ ਲੋੜ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

9. ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜ�ਚ� ਦੇ ਸੰਘੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ EPSDT ਜ�ਚ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵ�ਆਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਡ�ਟਲ, ਅਅਤੇ 
ਮਾਿਨਸਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਿਮਲਣ। (ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ 5 ਜ�ਚ�; 12 ਮਹੀਨ�  ਤ� 2 ਸਾਲ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ 3 ਜ�ਚ�; 3 ਤ� 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 

ਿਵਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜ�ਚ�)।  
10. ਮੈਡੀਕੇਡ ਕਸਟਮਰ ਸਰਿਵਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ 1-800-562-3022 ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ 15480 'ਤੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜ ੇ

(ਪੈਸੀਿਫਕ ਸਮ�) 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ/ਡ�ਟਲ ਪ�ਦਾਤੇ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜ� ਪ�ੋਵਾਈਡਰਵੈ�ਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 
http://hrsa.dshs.wa.gov/providerone/providers.htm 'ਤੇ ਜਾਓ। 

11. ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ/ ਡ�ਟਲ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਿਸਕ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਦੇ ਮਾਿਸਕ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਫਾਰਮ ਨੰੂ 
http://www.dshs.wa.gov/ca/fosterparents/forms-policies.asp ਤੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

12. ਡਾਕਟਰੀ ਕੇਅਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ�ੋਵਾਈਡਰਵੱਨ ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਪ�ਦਾਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ। 
13. ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ/ ਡ�ਟਲ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ, ਸੰਪਰਕ�, ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ/ਸੁਝਾਵ� ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲੌਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 

ਬੱਚ/ੇਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ  ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ DCYF ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਿਹਮਤ ਹੈ: 

1. 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਇਿਤਹਾਸ ਵਾਲੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰੋ ਿਜਨ� � ਲਈ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਿਨਗਰਾਨੀਰਿਹਤ ਪਹੰੁਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। 

2. ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ� ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਇਿਤਹਾਸ ਵਾਲੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ �ਪਰ #1 ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ; 
3. ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਉਨ� � ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੱੁਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਜ ੋਬੱਚੇ/ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਕੇਅਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।  ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਨਵ� ਪਲੇਸਮ�ਟ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਿਕ ਬੱਚਾ/ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 
ਿਵੱਚ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ 

4. ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ੲਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਬੱਚੇ/ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਿਦਨ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਿਦਓ, ਜਦ� ਤੱਕ 

ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਢੁਕਵ� ਯੋਜ਼ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
5. ਸਾਰੇ ਕੇਅਰਿਗਵਰ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਫੰਗਰਿਪ�ੰ ਟ ਜ�ਚ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਉਨ� � ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੇਅਰਿਗਵਰ� ਜ� ਢੁਕਵ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਜਨ� � ਨ�  �ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਨਾਮ 

ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ/ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਤ� ਪਿਹਲ� NCIC ਜ�ਚ ਜ� BCCU ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਵੇ, ਿਫੰਗਰਿਪ�ੰ ਟ ਦੀਆਂ ਜ�ਚ� ਨੁੰ  ਪਰੂਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 
NCIC ਜ� BCCU ਜ�ਚ ਦੇ 10 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

6. ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਅਨੁਰੋਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। 

7. ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤ� ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਮ� ਿਸਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨ�ਦ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ�। 
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DCYF: 

1. ਬਾਲ/ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਿਵੱਿਦਅਕ, ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਲੋੜ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਗਆਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

2. ਿਚਿਕਤਸਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਕੇਅਰਿਗਵਰ� ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਲਾਨ (DCYF 10-428) ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੇਗਾ। 

3. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਸ�ਝੀਆਂ ਪਲਾਿਨੰਗ ਮੀਿਟੰਗ�, ਆਿਦ ਦਾ ਸਮ� ਿਸਰ ਨ� ਿਟਸ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇ। 

4. ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ� � 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ: 

a. ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਲਾਇਸੰਿਸੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

b. ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ 

c. TANF ਿਵੱਤੀ ਲਾਭ  

d. ਮੈਡੀਕਲ/ ਮੈਡੀਕੇਡ ਕਵਰੇਜ਼ 

e. ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵ� 

5. ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲ ੂਅਿਧਐਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। 

ਿਕ�ਿਕ ਬੱਚਾ/ ਨੌਜਵਾਨ DCYF ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਬੱਚੇ/ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ: 

• ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਲੇਸਟਮ�ਟ ਬੱਚੇ/ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ,  

• ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਭਾਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 

• ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਿਕ ਬੱਚੇ/ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ�  

• ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ� ਢੁਕਵ� ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਲਈ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਮ� ਬਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਪਲੇਸਮ�ਟ ਰੈਫ਼ਰਲ ਫਾਰਮ (DCYF 15-300) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।    ਹ�     ਨਹ� 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਸ਼ਸ਼ੁ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨ�ਦ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਿਸ਼ਸ਼ੂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨ�ਦ ਵਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਫਾਰਮ, DCYF 22-1577 ਿਮਲ ਿਗਆ 

ਹੈ।   ਹ�         ਨਹ�       ਲਾਗੂ ਨਹ� 

ਕੇਅਰਿਗਵਰ 

      
  
ਤਾਰੀਖ਼ 

      
 
 

ਕੇਅਰਿਗਵਰ 

      
  
ਤਾਰੀਖ਼ 

      
 
 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੇਸ ਵਰਕਰ 

      
  
ਤਾਰੀਖ਼ 

      
 
 

 


