ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਫ਼ੈਮਿਲੰ ਕ ਿਵਚ ਇਹ ਇੱ ਕ ਇਲੈ ਕਟ�ਾੱਿ ਨਕ ਫ਼ਾਰਮ ਹੈ। ਫ਼ੈਮ ਿਲੰ ਕ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ, ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਵਰਡ ਰੂਪ �ਤਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਤਾਰੀਖ਼

ਿਵਿਜ਼ਟ ਪਲਾਨ

ਿਵਿਜ਼ਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ID

Visit Plan
CA ਵਰਕਰ ਦੇ ਨ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ

ਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਕੋਡ)

CA ਸਟਾਫ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ

DSHS ਦਫ਼ਤਰ

ਫ਼ੈਕਸ ਨੰਬਰ (ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਕੋਡ)

CA ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਨ�
ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੀ ਿਕਸਮ

ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੀ ਿਕਸਮ:

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ ਬਾਲ ਿਵਿਜ਼ਟ

ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਿਵਿਜ਼ਟ

ਤਰੀਕਾ:

ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਇਲੈ ਕਟ�ਾੱਿਨਕ

ਟ��ਸਪੋਰ ਟੇਸ਼ ਨ:

ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ

ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤ� ਿਬਨਾ

ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਿਕਸਮ:

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ

ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਢੁਕਵ� ਬਾਲਗ਼ ਕੇਅਰਿਗਵਰ

ਵਾੱਲੰਟੀਅਰ

ਹੋਰ

0

1

ਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਕੋਡ)

2

3

ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ�ਾੱਿਨਕ
ਿਸਰਫ਼ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ
ਲੈ ਪਾਲਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ

ਕੇਸ ਸਹਾਇਕ/ਅੰ ਤਿਰਮ

ਤਰਜੀਹੀ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ:
ਪਲਾਨ ਲਈ ਕਾਰਣ/ਰੈਫ਼ ਰਲ:

6

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ

ਮੁੜ-ਰੈਫ਼ਰਲ – ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਛੱ ਿਡਆ

ਮੁੜ-ਰੈਫ਼ਰਲ – ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨਹ� ਆਏ ਜ� ਲਗਾਤਾਰ ਿਤੰ ਨ (3) ਿਵਿਜ਼ਟ� 'ਤੇ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚੇ
ਅਪਡੇਟ – ਿਵਿਜ਼ਟ ਵਾਲੀ ਥ�, ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ, ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਜ� ਪੱ ਧਰ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਮੁੜ-ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਦੇਣਾ – ਹਰ ਿਤੰ ਨ (3) ਮਹੀਨ� ਸਾਰੀਆਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਿਜ਼ਟ�
ਿਬਨਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਾਲਾ
a.
b.

10

11

ਿਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪੱ ਧਰ

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਮੁਢਲੇ ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹਨ।

ਜੇ ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ, ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਲਾਨ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਰਾਹ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲਾ
a.

ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰਹੋ;

b.

ਸਮ� ਸਮ� ਿਸਰ ਜ�ਚ ਕਰੋ, ਿਜੱ ਥੇ ਉਹ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ-ਬੱ ਚੇ ਿਵਚਕਾਰ ਗੱ ਲਬਾਤ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ, ਦੋਹ� ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣ;

c.

ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੋ।

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਾਲਾ
a.

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਿਸੱ ਧੀ ਹੱ ਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰ� ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰ ਚਣ।

b.

ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਟਾੱਇਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਵਿਜ਼ਟ ਸਰਿਵਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟਰੂਮ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

c.

ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਿਵਿਜ਼ਟ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ CA ਵਰਕਰ ਵਲ� ਿਹਦਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਸਮਝਾਓ ਿਕ ਿਵਿਜ਼ਟ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਕ� ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪਤਾ ਲਾਏ ਗਏ
ਸਾਰੇ ਸ�ੋਤ� ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਿਬਨਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਕ� ਨਹ� ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
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ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ/ਮਹੀਨ� ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਿਵਿਜ਼ਟ�?
(ਤਾਰੀਖ਼)

ਹਰ ਿਵਿਜ਼ਟ ਦਾ ਸਮ�

ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਅਤੇ ਵਕਫਾ

ਹਰ ਿਵਿਜ਼ਟ ਿਕੰ ਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਿਵਿਜ਼ਟ� ਦੀ ਮੰ ਜੂਰੀ

ਘੰ ਟੇ

ਕੀ ਿਵਿਜ਼ਟ ਦਾ ਸਮ� ਲਚਕੀਲਾ ਸੀ?
ਹ�

ਨਹ�; ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਿਜ਼ਟ (ਿਵਿਜ਼ਟ�) ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਮ� ਦੱ ਸੋ:
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਿਵਿਜ਼ਟ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱ ਚੇ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨ�/ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ID

ਮੂਲ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ

ਕੇਸ ਦੀ ID

ਤਾਰੀਖ਼ (OPD)

ਉਮਰ

ਿਲੰਗ

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਭਾਰ
(ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ
ਚੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ)

ਿਗਆਤ ਅਲਰਜੀਆਂ (ਜੇ
ਹ�, ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਿਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦਾ
ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ)

ਹ�
ਨਹ�
ਅਿਗਆਤ
ਹ�
ਨਹ�
ਅਿਗਆਤ
ਹ�
ਨਹ�
ਅਿਗਆਤ
ਹ�
ਨਹ�
ਅਿਗਆਤ
ਹ�
ਨਹ�
ਅਿਗਆਤ
ਹ�
ਨਹ�
ਅਿਗਆਤ
ਿਵਿਜ਼ਟ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸ ਤ
ਨ�

ਈਮੇਲ

ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਮ�-ਬੋਲੀ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਿਵਿਜ਼ਟ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰ ਜੂਰ ੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਰ ਲੋ ਕ
ਨ�
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ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਪ�ਵਾਣਯੋਗ ਥਾਵ�
ਿਵਿਜ਼ਟ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ DSHS ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਖਵ� ਰੱ ਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਥ� ਦਾ ਨ�

ਪਤਾ

ਿਵਿਜ਼ਟ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਹਦਾਇਤ�
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਿਜ਼ਟ� ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਥਤੀਆਂ/ਮਨਾਹੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ, ਇਹਨ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:
•

ਿਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ�, ਅਲਰਜੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੋ ੜ�, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬੰ ਧੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਆਿਦ।

•

ਿਵਿਜ਼ਟ� ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਤ� ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਿਵਹਾਰ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਿਵਿਜ਼ਟ� ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੇ ਨ�ਮ, ਿਵਿਜ਼ਟ� ਿਫਰ ਤ� ਿਮੱ ਥਣੀਆਂ, ਪਹੁਚੰਣ
ਦਾ ਸਮ� ਆਿਦ।

•

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਜ਼ਟ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ।

•

ਜੇ ਿਵਿਜ਼ਟ/ਸੰ ਪਰਕ, ਇੱ ਕ ਇਲੈ ਕਟ�ਾੱਿਨਕ ਿਵਿਜ਼ਟ (ਸਕਾਈਪ, ਫੇਸ ਟਾਈਮ, ਿਪ�ਜ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਿਵਿਜ਼ਟ) ਹੈ, ਤ� ਕੰ ਿਪਉਟਰ ਜ� ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰੋ।

•

ਜੇ ਿਵਿਜ਼ਟ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥ� ਿਵਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ� http://www.doc.wa.gov 'ਤੇ DOC ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਅਤੇ “ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ” ਟੈਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ
ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ (ਬੱ ਿਚਆਂ) ਦੀ ਆਿਗਆ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ।

CA ਵਰਕਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਤਾਰੀਖ਼

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਤਾਰੀਖ਼

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਤਾਰੀਖ਼

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਤਾਰੀਖ਼
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