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ĐỊA CHỈ

THÀNH PHỐ

TIỂU BANG

NGÀY THANH TRA
MÃ VÙNG

WA
Xin điền MÃ thích hợp vào chỗ trống đã cho.
C = Luật lệ được đáp ứng X = Luật lệ không được đáp ứng D = Đã bàn thảo với cha/mẹ nuôi W = Ngoại lệ đã cho N/A = Không áp dụng
Sức Khỏe và An Toàn
Cơ sở phải sạch sẽ, vệ sinh, và không nguy hiểm kể cả màn kéo
1440
chớp cửa sổ.
Nhà phải có đầy đủ hệ thống thông gió.

Ý Kiến / Lưu Ý / Hiệu Chỉnh

Thiết bị chiếu sáng đem đến cho trẻ em tầm nhìn tốt và thoải
mái.
Nhiệt độ phòng ở mức thích hợp.
Nhà không có loài gây hại.
Độc tố phải để xa tầm với của trẻ em và để riêng biệt với thực
phẩm
Nhà phải có đầy đủ tiện nghi giặt ủi và sấy khô hoặc sắp xếp mọi
thứ khác có hệ thống.
Dễ dàng đi ra ngoài trong trường hợp khẩn cấp.
Tất cả các cửa đều dễ mở từ trong và ngoài.
Kế hoạch giám sát tại chỗ nếu xảy ra tình trạng nguy hiểm.
1445

Chất thải được đưa vào một hệ thống công cộng hoặc hệ thống
có chức năng xử lý hay đưa vào một hệ thống DOH và/hoặc hệ
thống thay thế được bộ lạc chấp thuận.
Nước từ hệ thống công cộng hoặc từ nguồn cung cấp nước tư
nhân được chấp thuận.
Nhiệt độ nước không quá 120 độ.

1450

Tẩy uế các khu vực thay tã và thiết bị huấn luyện biết đi vệ sinh
giữa mỗi lần sử dụng hoặc bao dùng một lần.
Các hốc cắm điện là để chống trộm cắp nếu cần.
Luôn luôn sử dụng điện thoại nơi làm việc khi các trẻ có mặt ở
nhà.
Địa chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng và địa điểm có thể đến được.
Số trung tâm chống độc được dán lên hoặc để gần điện thoại.
Xe bé tập đi sẽ không được sử dụng.

1455

1460

1480

Hồ hoặc vũng nước được rào lại bằng cách khóa cổng hoặc
thiết bị an toàn DLR khác được chấp thuận.
Bồn tắm nước nóng được khóa khi không sử dụng.
Một kế hoạch giám sát tại chỗ khi nhà có hồ hoặc các vũng
nước.
Gia đình tiến hành các buổi diễn tập cứu hỏa ít nhất hàng quý
cùng với trẻ em.
Gia đình phải có nguồn dự trữ thực phẩm, nước, thuốc khẩn cấp
, và nguồn dự trữ cần thiết khác.
Gia đình phải có một kế hoạch di tản bằng văn bản cho gia đình.
Thú cưng và vật nuôi phải an toàn và được chăm sóc một cách
có vệ sinh.
Tuân thủ theo các quy định của địa phương, tiểu bang, hoặc liên
bang về: an toàn thú nuôi, chủng ngừa, và chăm sóc theo tiêu
chuẩn thú y.
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1485

Nghiêm cấm sử dụng rượu bia và cần sa.

1495

Nghiêm cấm hút thuốc ở tất cả các không gian sinh hoạt và
trong xe có trẻ em.

1500

Không để súng đạn gần trẻ em và phải được cất vào thùng có
khóa với súng và đạn được khóa riêng rẽ, trừ khi được lưu trữ ở
nơi an toàn có khóa dùng để cất giữ súng. Mô tả vũ khí và địa
điểm.

NGÀY THANH TRA

Cung và mũi tên và các loại vũ khí nguy hiểm khác phải được
lưu trữ trong thùng có khóa để xa tầm với của trẻ em.
Súng được cất vào thùng dễ đập bể, phải có một dây xích khóa
được đặt thông qua vòng cản.
Giữ chìa khóa đối với khu vực chứa vũ khí đã khóa để bảo đảm
an toàn cho trẻ em.
1510

Xe gia đình phải có dây an toàn. Tất cả các lái xe phải có giấy
phép và bảo hiểm hiện hành của Tiểu Bang Washington (ngoại
trừ quân đội).
Gia đình phải có ghế ngồi ô tô, ghế ăn cho em bé, và/hoặc các
thiết bị an toàn khác cho tất cả hành khách.

1520

Độ tuổi thích hợp để trang bị và hoạt động đối với trẻ em được
chăm sóc.

1540
(2)(3)

Nghiêm cấm giám sát điện tử, trừ khi được chấp thuận bởi quản
trị viên DLR, nhân viên DSHS, và tòa án theo yêu cầu trong (2)
hoặc nó đáp ứng các mục đó được loại trừ trong (3).

An Toàn Cháy
1465

Ý Kiến / Lưu Ý / Hiệu Chỉnh

Nhà nhiều tầng phải có lối thoát hiểm ở tầng cao hơn.
Cửa sổ phòng ngủ cho trẻ em được chăm sóc phải đủ lớn để
cứu nguy trong trường hợp khẩn cấp, trừ khi được chấp thuận
bởi cảnh sát trưởng đội cứu hỏa địa phương hoặc viên chức tòa
nhà.
Dễ dàng vào tất cả các phòng trong trường hợp khẩn cấp.
Các thiết bị báo khói hoạt động tốt bên trong và bên ngoàitất cả
khu vực ngủ nghĩ. Các thiết bị báo khói cũng phải được lắp đặt ở
mỗi tầng nhà, trong tất cả khu vực chơi đùa và tầng hầm.
Nhà phải có ít nhất một bình cứu hỏa 2A10BC-ước lượng 5lb.
hoặc bình cứu hỏa ABC lớn hơn.
Lò sưởi, bếp củi, hệ thống sưởi phải có hàng rào để bảo vệ trẻ
em dưới sáu (6) tuổi.

Phòng Ngủ
1470

Ý Kiến / Lưu Ý / Hiệu Chỉnh
Phòng phải riêng biệt và đủ diện tích sử dụng để được an toàn
và thoải mái.
Phòng ngủ phải có lối ra ngoài trực tiếp không hạn chế cũng như
lối đi trực tiếp đến các khu vực chung.
Mỗi trẻ phải có một giường riêng có kích cỡ thích hợp với bộ đồ
giường sạch sẽ, và nệm còn tốt.
Cung cấp bọc nệm không thấm nước hoặc nệm chống ẩm, nếu
cần. Gối của mỗi trẻ phải được bọc bằng vật liệu không thấm
nước hoặc có thể giặt được.
Giường cũi của trẻ không quá 2 3/8 inches giữa các thanh mỏng
giát giường.
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Giường cũi hoặc nôi của trẻ nhỏ được dùng để ngủ phải có nệm
làm bằng nguyên liệu không thấm nước.
Chăn mềm, dải đỡ quanh giường cũi, thú nhồi bông, gối không
được đặt trong giường cũi cùng với trẻ nhỏ.
Trẻ nhỏ được đặt nằm ngửa khi ngủ.
Trẻ nhỏ được quấn bằng tã phải sử dụng môt chăn nhẹ theo lời
khuyên của chuyên viên chăm sóc sức khỏe có phép (LHCP).
Tã có thể được sử dụng cho trẻ nhỏ dưới hai tháng, trừ khi có
sự hướng dẫn khác của LHCP. Trẻ nhỏ được quấn tã phải có
chăn mềm bao quanh hông và chân, và theo cách không làm
cho chúng quá nóng.
Chêm và bộ phận định vị không được sử dụng cho một trẻ nhỏ
đang ngủ, trừ khi có lời khuyên khác của một LHC.
Chăn nặng không thể sử dụng cho trẻ em dưới 3 tuổi hoặc có
các hạn chế di động. Chăn nặng không thể vượt quá 10% cân
nặng của cơ thể trẻ, sử dụng tràng hạt kim loại hoặc vật nguy
hiểm chết ngạt khác, sử dụng ở trên giữa ngực của trẻ, cản trở
sự di chuyển của một trẻ, hay được sử dụng như là một vật kiềm
chế.
Giường ngủ cao hơn không được dùng cho bất kỳ trẻ nào có thể
gây nguy hiểm.
1475

Trẻ em từ sáu (6) tuổi trở lên không được dùng chung phòng
ngủ với người có giới tính khác.
diện tích phòng là 80 feet vuông nếu cha/mẹ và con nhỏ của
mình dùng chung phòng ngủ.
Chỉ một phụ huynh và (các) trẻ nhỏ ở mỗi phòng ngủ.
Không nhiều hơn bốn (4) trẻ em ở mỗi phòng ngủ.
Trẻ từ một (1) tuổi trở lên không dùng chung phòng ngủ với
người lớn không phải là cha/mẹ trẻ trừ các đề nghị của MD.

Thanh niên được chăm sóc nuôi dưỡng trong thời gian kéo dài
có thể dùng chung một phòng ngủ với một trẻ nhỏ hơn cùng giới
tính. Nếu trẻ nhỏ không có quan hệ, thanh niên phải ít nhất là 10
tuổi; có thể có các ngoại lệ nếu trong quyền lợi tốt nhất của trẻ.
Chủng Ngừa / Chăm Sóc Y Tế / Thuốc Chữa Bệnh
1320

Ý Kiến / Lưu Ý / Hiệu Chỉnh

Cha/mẹ nuôi phải trình bằng chứng chủng ngừa hiện thời của
các con của riêng họ. Các chứng từ này sẽ được nhân viên cấp
phép xem xét và gởi lại cho cha/mẹ nuôi, không được để trong
hồ sơ. Nếu một trường hợp miễn giảm được sử dụng cho trẻ thì
DSHS 15-455 phải được đưa vào trong hồ sơ.
Chủng ngừa chứng ho lâu ngày cho tất cả thành viên trong hộ
gia đình nếu gởi nuôi các trẻ dưới hai tuổi.
Chủng ngừa cúm cho tất cả thành viên hộ gia đình nếu thực
hiện việc sắp xếp cho trẻ em dưới hai tuổi. Nếu một thành viên
hộ gia đình đáp ứng tiêu chuẩn cho trường hợp miễn trừ thì
DSHS 10-565 phải được đưa vào trong hồ sơ.

1550

Đồ dùng cứu thương phải có sẵn.

1565

Tất cả thuốc chữa bệnh được để vào kho có khóa để riêng thuốc
thú y với thuốc chữa bệnh cho người và thuốc chữa bệnh ngoài
da để riêng với thuốc chữa bệnh bênh trong cơ thể.

1575

Thuốc kê toa cấp cho trẻ em được nuôi dưỡng đã ghi nhận.
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Thuốc chữa bệnh được cấp chỉ theo nhãn hiệu toa thuốc.
Thực Phẩm / Chế Độ Ăn Uống
1440

Ý Kiến / Lưu Ý / Hiệu Chỉnh

Nhà phải đáp ứng tiêu chuẩn y tế có thể chấp nhận được về việc
lưu trữ và chuẩn bị thức ăn.

Thực phẩm dùng cho trẻ em và trẻ nhỏ phải đáp ứng nhu cầu
của trẻ.
Phẩm Chất / Huấn Luyện
1520

1320

Xét nghiệm TB đầy đủ cho tất cả nhân viên chăm sóc / nhân
viên có phép và những người lớn khác trong nhà trên 18 tuổi
bao gồm cha/mẹ nuôi của riêng thanh thiếu niên sắp 18 tuổi.

1365

Những người nộp đơn ít nhất phải là 21 tuổi.

1375

Định Hướng Chăm Sóc và Tiền Dịch Vụ: ngày

Ý Kiến / Lưu Ý / Hiệu Chỉnh

Tất cả nhân viên chăm sóc phải có Dụng Cụ Cứu Thương/CPR:
chương trình huấn luyện hết hạn
Chương trình huấn luyện CPR phù hợp với độ tuổi của trẻ em
trên giấy phép: huấn luyện cho độ tuổi
Tất cả nhân viên chăm sóc được huấn luyện về HIV / AIDS.
Chữ Ký
CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN

NGÀY

CHỮ KÝ CỦA NHÂN VIÊN CẤP PHÉP

NGÀY

Các mục bổ sung để bàn thảo với Cha/Mẹ Nuôi:
 Đầy đủ tay vịn và dốc thoải
 Điều khiển đèn khẩn cấp sẵn có.
 Phòng vệ sinh và tắm dành riêng cho trẻ từ năm (5) tuổi trở lên.
 Trẻ mới tập đi phải có ghế bô và thiết bị huấn luyện đi vệ sinh.
 Phòng tắm phải có tay vịn hoặc thảm chống trơn.

FOSTER HOME INSPECTION CHECKLIST
DSHS 10-183 VI (REV. 07/2017) Vietnamese

PHÂN BỔ: Hồ Sơ Người Nộp Đơn

Trang 4 / 4

