CHILDREN’S ADMINISTRATION

Informații personale
Personal Information

NUME

Este important ca asistentul social de la Divizia Resurse Licențiate (DLR) care realizează studiul locuinței dvs. să reușească să
vă cunoască. Aceste întrebări legate de situația familială, educație, loc de muncă, interese, valori, stil de viață, relații, idei de
creștere a copiilor și afiliere religioasă sunt primii pași în acest proces. Nu există răspunsuri corecte sau răspunsuri greșite.
Dacă sunt întrebări pe care le-ați discuta mai degrabă personal, vă rugăm să indicați în spațiul alocat.
Persoana care vă acordă licența DLR/asistentul social care se ocupă de studiu locuinței dvs. va analiza aceste informații înainte
de a începe studiul locuinței și le va utiliza ca bază pentru discuție în timpul procesului de intervievare. Vă rugăm să furnizați
răspunsuri descriptive.
Dacă doriți să completați formularul electronic, îl puteți descărca de la adresa:
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=&title=&=Apply Introduceți numărul de formular 15-276 pentru
a descărca acest formular. Puteți trimite pe e-mail o copie semnată a documentului la persoana care vă acordă
licența/asistentul social care realizează studiul despre locuința dvs. și/sau îi puteți furniza o copie pe hârtie.
Fiecare solicitat/îngrijitor trebuie să completeze acest formular. Dacă aveți dificultăți în a răspunde la orice parte a
acestui chestionar sau aveți nevoie de asistență suplimentară, vă rugăm să discutați cu persoana care vă acordă
licența/asistentul social care realizează studiul despre locuința dvs.
Motivul cererii
1.

De ce doriți să deveniți asistent maternal sau îngrijitor fără licență pentru copii aflați în îngrijire în afara familiei?

A. Antecedentele solicitantului
Date legate de familie:
1.

Unde v-ați născut și ați crescut?

2.

Vă rugăm să specificați numele și relația (relațiile) cu persoana (persoanele) care v-a (v-au) crescut:

3.

Descrieți relația dvs. cu părinții/îngrijitorii în timpul creșterii și relația actuală.

4.

Vă rugăm să menționați numele, vârsta (vârstele) și locația (locațiile) tuturor fraților dvs. Care a fost relația dvs. cu fratele
(frații) dvs. în timpul creșterii și ce relație și legătură aveți acum?

5.

Ce legătură vor avea copiii plasați în familia dvs. cu fratele (frații) dvs.? Există preocupări?
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6.

Descrieți-vă copilăria și cum era viața dvs. acasă.

7.

Descrieți-vă personalitatea, așa cum vă vedeți.

8.

Descrieți cum vă văd familia și prietenii.

Educația:
1.

Care este nivelul cel mai ridicat de educație pe care l-ați absolvit?

2.

Menționați titlurile/diplomele cu datele la care le-ați obținut și de la ce școală/instituție (inclusiv GED sau diploma de
bacalaureat).

3. Ce așteptări aveți de la copiii din familia dvs. în ceea ce privește educația?

Experiență profesională/serviciu militar:
1. Ați servit în armată?
Da
Nu
De la
Diviziunea forțelor armate

Către:
Gradul

Tipul de lăsare la vatră
2.

Vă rugăm să descrieți experiența dvs. profesională începând cu locul de muncă actual.
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3.

Vă rugăm să menționați zilele și orele dintr-o săptămână normală de lucru.

4.

Descrieți cum poate influența plasarea unui copil în familia dvs. programul dvs. de lucru.

5.

Ce planuri aveți pentru îngrijirea copilului?

6.

Copiii plasați în îngrijire în afara familiei ar putea avea nevoie de programări medicale, vizite și asigurarea personalului.
Descrieți cum veți face față acestor exigențe în ceea ce privește timpul dvs.

Valori, obiective, interese și activități:
1. Descrieți care sunt valorile dvs.

2.

Descrieți obiectivele dvs. personale și ale familiei.

3.

Care sunt interesele și/sau pasiunile dvs.?

Moștenirea culturală
1. Cum apreciați cultura din familia dvs.? Contextul cultural al unei persoane include lucruri precum tradițiile de familie,
obiceiurile, religia, etnia și stilul de viață.
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2.

Descrieți cum ați ajuta un copil să își păstreze și aprecieze moștenirea.

3.

Care este limba dvs. principală?
Vorbiți altă (alte) limbă (limbi) fluent?
Dacă da, care sunt acestea?

Da

Nu

B. Relații
Soț/partener:
1. Descrieți relațiile dvs. cu persoanele apropiate și situația maritală/de uniune civilă/parteneriat casnic. Includeți datele de
căsătorie, divorțuri/anulări, desfaceri și motivele pentru care s-au încheiat relațiile, dacă este cazul.

2.

Dacă nu sunteți căsătorit(ă), vă rugăm să descrieți orice relație care ar putea influența îngrijirea copiilor.

3.

Descrieți-vă partenerul.

4.

Cum luați deciziile și soluționați diferențele cu partenerul dvs.?

5.

Ce ați simți și ce ați face dacă copilul plasat în îngrijirea dvs. ar deveni o influență perturbatoare asupra relației dvs.?
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Copii: (Dacă nu aveți copii, treceți la secțiunea următoare)
1. Descrieți toți copiii dvs. (minori și adulți), incluzând vârsta lor și locația geografică.

2.

Dacă copiii dvs. au nevoi sau diagnostice speciale, cum sunt satisfăcute aceste nevoi?

3.

Cum ar putea afecta plasarea unui (unor) nou (noi) copil (copii) în familia dvs. propriul (proprii) dvs. copil (copii)?

4.

Dacă aveți copii cu vârsta sub 18 ani care nu locuiesc cu dvs., descrieți împrejurările, cât de des îi vedeți și
responsabilitatea dvs. financiară față de acești copii.

5.

S-a confruntat oricare dintre copiii dvs. vreodată cu probleme cu legea? Dacă da, descrieți pe scurt.

Alte persoane din casa și de pe proprietatea dvs.:
1. Identificați și furnizați o scurtă descriere a oricăror persoane care locuiesc în casa dvs. sau pe proprietatea dvs. Descrieți
cum pot interacționa ei cu un copil plasat în îngrijirea dvs.
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Vor asigura aceștia: Orice formă de îngrijire pentru copil (copii)?
Transportul copilului (copiilor)?
Orice formă de supraveghere a copilului (copiilor)?
Vor ava contact nesupravegheat cu copilul (copiii)?

Da
Da
Da
Da

Nu
Nu
Nu
Nu

C. Rolul de părinte și experiența cu copiii
Disciplina:
1. Cum erați disciplinat(ă) atunci când erați copil?

2.

Vă rugăm să descrieți practicile și convingerile dvs. actuale legate de disciplină (copiii plasați în îngrijire în afara familiei nu
pot fi disciplinați prin pedepse fizice).

Experiența și pregătirea:
1. Descrieți experiența dvs. cu alți copii decât cei ai dvs. Aveți vreo experiență de lucru cu copiii cu nevoie speciale?

2.

Doriți să participați la un curs de pregătire?

Da

Nu. Dacă este așa, în ce domenii ați dori să vă pregătiți?

Atitudini în rolul de părinte:
1. Ce comportamente și calități vă plac cel mai mult la copii?

2.

Ce comportamente și calități vă deranjează cel mai tare la copii? Descrieți ce situații considerați cele mai dificile în calitate
de părinte. Descrieți cum vă descurcați în aceste situații.
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3.

Ce dificultăți anticipați că veți avea în educația părintească a unui copil plasat în îngrijirea dvs.?

4.

Descrieți copilul de care vă vedeți ocupându-vă ca părinte, inclusiv vârsta, sexul, limba, starea de sănătate, dezvoltarea etc.

5.

Descrieți cum v-ați ocupa de educația părintească și ați îngriji un copul cu o rasă, cultură sau orientare sexuală diferită de a
dvs.?

6.

Descrieți cum împărțiți responsabilitățile părintești în cadrul familiei dvs.

7.

Descrieți un moment din viața dvs. când ați pierdut pe cineva important și cum ați făcut față pierderii. În ce mod este legată
această pierdere de felul în care se poate simți un copil plasat în îngrijire în afara familiei?

8.

Cum înțelegeți trauma sau pierderea pe care o poate simți un copil când este plasat în îngrijire în afara familiei.

9.

Doriți să participați la consiliere cu un copil plasat în familia dvs.?
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Activități/reguli de familie:
1. Ce forme de divertisment practică familia dvs.? Cum veți include copilul aflat în îngrijire în afara familiei în activitățile dvs.
obișnuite de familie?

2.

Care sunt regulile familiei dvs. (bani de buzunar, intimitate, ora de culcare, interdicții etc.)?

D. Afiliere și practici religioase/spirituale
1.

Descrieți afilierea și practicile dvs. religioase/spirituale, dacă este cazul.

2.

Care sunt așteptările dvs. în legăturile cu practicarea religiei/spiritualității pentru copiii plasați în îngrijirea dvs.?

E. Probleme medicale/psihosociale
1.

2.

Ați folosit vreodată dvs. sau orice membru al familiei substanțe ilegale sau ați abuzat de substanțe ilegale?
Dacă da, selectați ce membru:
Eu însumi
Soțul sau partenerul
Fiul (fii)

Tatăl
Mama vitregă
Tatăl vitreg

Bunica
Bunicul
Mătușa (mătușile)

Nepotul (nepoții)
Vărul (verii)
Rudele prin căsătorie

Fiica (fiicele)
Mama

Fratele (frații)
Sora (surorile)

Unchiul (unchii)
Nepoata (nepoatele)

Alții:

Da

Nu

Indiferent cu cât de mult timp în urmă, a experimentat orice persoană din familia dvs. oricare dintre următoarele:
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

Physical health problems
Probleme de sănătate psihică și/sau tratament
Probleme legate de abuz de alcool și/sau tratament
Violență casnică
Consiliere, individuală și/sau de altă formă (familie, grup etc.)
Conflicte militare
Pierderi de sarcini sau infertilitate

Alta, vă rugăm să descrieți:

Explicați orice răspuns cu „da”, inclusiv diagnosticul, datele, rezultatul tratamentului și/sau deciziile juridice
implicate.
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3.

Ați avut dvs. sau orice membru al familiei relații cu Serviciile de protecția copilului (CPS)?
Dacă da, vă rugăm să explicați:

4.

Fumatul este permis în locuința sau mașina dvs.?

Da

Da

Nu

Nu

F. Locuința și vecinii
1.

De cât timp locuiți în casa/vecinătatea actuală?

2.

Aveți sistem de alimentare cu apă public sau privat?

3.

Există potențiale riscuri în casa sau pe proprietatea dvs.?

4. Menționați toate animalele de companie sau alte animale de pe proprietatea dvs.
5. Aceste animale de companie sau animale prezintă siguranță în jurul copiilor?
Da
Nu. Dacă răspunsul este nu, cum
intenționați să mențineți copiii în siguranță în preajma acestor animale de companie sau animale?

G. Sistemul de sprijin
1.

Pe cine folosiți pentru sprijin? Descrieți un moment când sistemul dvs. de sprijin v-a oferit ajutor.

2.

Va avea acces vreun membru al sistemului de sprijin la un copil plasat în familia dvs.? Dacă da, vă rugăm să descrieți.

H. Situația financiară a familiei
1.

2.

Simțiți că vă puteți ocupa de încă un copil fără asistență financiară suplimentară? Dacă nu, de ce asistență financiară aveți
nevoie?

Primiți orice alte forme de asistență financiară?

Da

Nu

Dacă da, vă rugăm să explicați:
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I. Potențialul de permanență
NOTE: DLR realizează studii unificate ale locuinței pentru toți solicitanții. Aceste studii despre locuință aprobă o
familie atât pentru plasament, cât și pentru adopție.
1.

Descrieți cum veți susține și veți participa la întâlnirea în siguranță a familiei copilului cu părinții sau tutorii săi legali.

2.

Vă rugăm să descrieți modul în care înțelegeți permanența pentru un copil plasat în îngrijire în afara familiei (întoarcere
acasă, adopție, tutore legal, îngrijire maternală pe termen lung).

3.

Cum veți susține planul permanent al copilului când nu sunteți de acord cu acesta?

4.

Vă rugăm să descrieți ce înseamnă pentru dvs. conceptul de adopție/încredințarea unui tutore/îngrijire maternală pe termen
lung în calitate de „proces de dezvoltare și angajare pe durata întregii vieți”.

5.

Descrieți cum credeți că un copil poate avea sentimente de confuzie și pierdere a identității în legătură cu separarea de
părinții naturali și cum poate manifesta copilul această emoție sau comportament. Vă rugăm să descrieți cum veți ajuta
copilul să facă față confuziei și pierderii de identitate.

6.

Descrieți importanța legăturilor cu frații pentru un copil plasat în îngrijire în afara familiei.

7.

Dacă copilul plasat în familia dvs. nu se poate întoarce acasă, v-ar interesa să deveniți o resursă de plasament permanent?
Vă rugăm să explicați de ce sau de ce nu.
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8.

V-ar interesa să fiți o resursă de plasament permanent pentru frații copilului care nu sunt plasați în familia dvs.?

9.

Ați avea în vedere posibilitatea unui acord de comunicare liberă pentru un copil pe care l-ați putea adopta, pentru care ați
deveni tutore legal sau asistent maternal de lungă durată cu părinții naturali și/sau frații acestuia?
Da
Nu
Vă rugăm să explicați de ce sau de ce nu.

10. Vă rugăm să descrieți cum intenționați să spuneți copilului despre faptul că este adoptat/plasat în grija dvs. ca
tutore/asistent maternal.

11. Vă rugăm să descrieți cum veți aborda întrebările copilului în legătură cu părinții naturali și rudele sale.

12. Vă rugăm cum poate afecta moștenirea rasială, etnică și culturală a unui copil familia dvs. și copilul.

13. Vă rugăm să descrieți planul pe care îl aveți în cazul în care nu veți mai putea continua să îngrijiți copiii plasați în familia
dvs.

J. Un anumit copil
Vă rugăm să completați această secțiune când un copil identificat este plasat sau există intenția să fie plasat în familia dvs.
1.

Vă rugăm să descrieți copilul pentru care depuneți cererea pentru a deveni resursă de plasament.
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2.

Vă rugăm să descrieți modul în care înțelegeți antecedentele specifice ale copilului și nevoile lui actuale.

3.

Vă rugăm să descrieți formele de asistență de care ați putea avea nevoie dacă copilul este plasat în familia dvs.

4.

Vă rugăm să descrieți felul în care înțelegeți pentru care copilul a intrat într-un plasament în afara familiei.

K. Ce alte informații ați dori să ne furnizați?

SEMNĂTURA
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