CHILDREN’S ADMINISTRATION

Особисті дані
Personal Information
ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я

Дуже важливо, щоб співробітник Служби ліцензованих ресурсів (Division of Licensed Resources, DLR), який проводить
дослідження соціально-побутових параметрів та особливостей вашої родини, мав нагоду познайомитися з вами.
Першими кроками в цьому процесі є питання щодо вашої родинної історії, освіти, працевлаштування, інтересів,
цінностей, способу життя, відносин, уявлень про виховання дітей, а також ваших релігійних поглядів. Вірних або
невірних відповідей на питання немає. Якщо деякі питання ви би хотіли обговорити особисто, зазначте це у
передбаченому для цього місці.
Відповідальний з ліцензування Служби DLR/співробітник, що досліджуватиме соціально-побутові параметри та
особливості вашої родини, перегляне цю інформацію до того, як розпочати дослідження, та використовуватиме її як
основу для обговорення під час співбесіди. Ваші відповіді мають бути змістовними.
Якщо ви бажаєте заповнити форму в електронному вигляді, її можна завантажити за адресою:
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=&title=&=Apply Щоб завантажити форму, зазначте номер
форми - 15-276. Підписаний екземпляр заповненого документа можна надіслати відповідальному з
ліцензування/співробітнику, що проводить дослідження соціально-побутових параметрів та особливостей
вашої родини, електронною поштою, або передати їм паперовий екземпляр підписаного документа.
Форму має заповнювати кожен заявник/опікун. Якщо вам важко відповісти на будь-які питання, наведені у
формі, або якщо вам необхідна додаткова допомога, проконсультуйтеся з цього приводу з відповідальним з
ліцензування/спеціалістом, що проводить дослідження родини, який вас курирує.
Причини подання заяви
1.

Чому ви хочете бути патронатним батьком/патронатною матір'ю або неліцензованим опікуном дитини, яку розміщено
для догляду поза родиною?

А. Біографічні дані заявника
Інформація щодо родини:
1. Де ви народилися та виховувалися?
2.
3.

Зазначте імена/прізвища осіб та відносини з особами, які вас виховували:
Опишіть ваші стосунки з батьками / опікунами впродовж дорослішання, а також ваші поточні відносини.

4.

Зазначте імена/прізвища, вік та місцезнаходження всіх ваших братів та сестер. Якими були ваші стосунки з вашими
братами та сестрами у дитинстві/підлітковому віці, та якими є ваші стосунки з ними зараз?

5.

Яким чином діти, що будуть розміщені в вашій родині, контактуватимуть із власними братами/сестрами? Чи
вважаєте ви, що вирішення цього питання буде скільки-небудь проблематичним або специфічним?
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6.

Опишіть власне дитинство; зазначте, чи добре ви почувалися у власній родині.

7.

Опишіть вашу особистість, як бачити її ви.

8.

Опишіть, як бачать вас члени вашої родини та ваші друзі.

Освіта:
1.

Зазначте найвищий рівень отриманої вами освіти

2.

Наведіть перелік ступенів / сертифікатів, дат їх отримання та навчальних установ / організації, що їх видали (у тому
числі GED (еквівалент свідоцтва про загальноосвітню підготовку) та атестат про середню освіту).

3. Що ви очікуєте від дітей, що мешкають у вашій родині, щодо отримання ними освіти?

Інформація про роботу / службу у збройних силах:
1. Ви служили у збройних силах?
Так
Ні
З
Вид збройних сил

До:
Звання

Як біло звільнено
2.

Опишіть свою трудову біографію, починаючи з поточного місця роботи.
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3.

Зазначте робочі дні та часи роботи впродовж звичайного робочого тижня.

4.

Опишіть, яким чином розміщення дитини у вашій родині може вплинути на ваш робочій графік.

5.

Які ваші плани щодо догляду за дитиною?

6.

Діти, догляд за якими організовано поза родиною, ймовірніше за все матимуть відвідувати лікаря, ходити на
прийоми до медичних установ та взаємодіяти з медичним персоналом. Опишіть, яким чином ви задовольнятимете
такі потреби дитини, поки вона знаходитиметься під вашим наглядом.

Цінності, цілі, інтереси та діяльність:
1. Опишіть свої цінності.

2.

Опишіть власні цілі та цілі вашої родини.

3.

Чим ви захоплюєтеся, якими є ваші хобі?

Культурна спадщина
1. Яке місце у вашій родині відведено культурі? Культурний досвід людини формується такими чинниками як родинні
традиції, звичаї, релігійні погляди, етнічне походження та спосіб життя.
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2.

Опишіть заходи, що ви їх вживатимете, щоб дати дитині змогу зберегти свою культурну спадщину та віддати їй
належне.

3.

Яка ваша основна мова спілкування?
Чи розмовляєте ви вільно іншими мовами?
Якщо так, якими мовами?

Так

Ні

Б. Стосунки
Чоловік/жінка / партнер:
1. Опишіть свої стосунки з чоловіком/жінкою /партнером, а також зазначте свій цивільний статус / досвід стосунків з
цивільним партнером / історію сумісного мешкання. Вкажіть дати укладення шлюбів, розлучень / анулювання
шлюбів / припинення шлюбів разом із причиною завершення стосунків, якщо застосовно.

2.

Якщо ви не одружені, опишіть будь-які стосунки, які можуть мати вплив на догляд вами дитини.

3.

Опишіть вашого партнера.

4.

Яким чином ви приймаєте спільні рішення та вирішуєте проблеми, що можуть виникати між вами та вашим
партнером?

5.

Як ви почуватимете себе, і що ви робитимете, якщо дитина, розміщена на виховання у ваші родині, негативно
впливатиме на ваші особисті стосунки з чоловіком/жінкою / партнером?
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Діти: (Якщо у вас немає дітей, перейдіть до наступного розділу)
1. Опишіть усіх ваших дітей (як повнолітніх так і неповнолітніх); зазначте їхній вік та географічне місцезнаходження.

2.

Якщо ваші діти мають особливі потреби або діагнози, яким чином ви задовольняєте відповідним потребам дітей?

3.

Яким чином розміщення у вашій родині нової(-их) дитини/дітей вплине на ваших власних дітей?

4.

Якщо у вас є діти, що є молодшими за 18 років, які не мешкають з вами, опишіть відповідну ситуацію - зазначте, як
часто ви відвідуєте цих дітей, та визначте вашу фінансову відповідальність щодо них.

5.

Чи мали ваші діти будь-коли будь-які стосунки з судовою системою? Якщо так, наведіть короткі пояснення.

Інші особи, що мешкають у вашій родині або у вашому об'єкті власності:
1. Ідентифікуйте та наведіть короткий опис осіб, які мешкають у вашій родині або у вашому об'єкті власності. Опишіть,
яким чином вони можуть взаємодіяти з будь-якими дітьми, що будуть розміщені на виховання у вашій родині.
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Чи будуть вони:

доглядати дітей будь-яким чином?
Перевозити дітей?
Чи будуть вони контролювати дітей у будь-якому режимі?
Чи взаємодіятимуть вони з дітьми без присутності інших осіб?

Так
Так
Так
Так

Ні
Ні
Ні
Ні

В. Батьківство та досвід виховання дітей
Дисципліна:
1. Яким чином забезпечувалася ваша дисципліна, коли ви були дитиною?

2.

Опишіть власні практики та принципи забезпечення дисципліни (фізичний вплив як спосіб забезпечення дисципліни
не може застосовуватися до дітей на патронатному вихованні).

Досвід та навчання:
1. Опишіть ваш досвід взаємодії з дітьми, які не є вашими рідними дітьми. Чи маєте ви досвід роботи з дітьми, що
мають особливі потреби?

2.

Чи маєте ви бажання взяти участь у тренінгу?
власне навчання?

Так

Ні. Якщо так, у яких напрямках ви бажаєте організувати

Ставлення до дітей та батьківство:
1. Які моделі дитячої поведінки та якості/риси характеру дітей вам найбільш до вподоби?

2.

Які моделі дитячої поведінки та якості/риси характеру дітей ви знаходите найскладнішими для ефективної
взаємодії? Опишіть ситуації, які ви, як батько/матір, вважаєте найбільш складними/важкими для розв'язання.
Зазначте, яким чином вам вдалося їх розв'язати.
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3.

З якими викликами вам, на вашу думку, доведеться зіткнутися, доглядаючи за дитиною, яку розміщено у вашій
родині на патронатне виховання?

4.

Опишіть дитину, яку б ви хотіли виховувати - вкажіть її вік, стать, мову, стан здоров'я, рівень розвитку тощо.

5.

Опишіть, яким чином ви забезпечуватимете батьківське виховання/ставлення до дитини іншої раси, культури або
сексуальної орієнтації?

6.

Зазначте, яким чином ви розподіляєте обов'язки щодо виховання дітей у межах родини.

7.

Опишіть період вашого життя, у який ви втратили близьку/важливу для вас людину; поділіться, як ви впоралися з
такою втратою. Яким чином важка втрата, що трапилася у вашому житті, могла вплинути на почуття дитини,
розміщеної на виховання у вашій родині?

8.

Поділіться своїм розумінням психологічної травми або почуття втрати, які можуть отримати/переживати діти,
розміщені на виховання поза власною родиною.

9.

Чи хотіли би ви взяти участь у консультаційно-рекомендаційних співбесідах разом із дитиною, розміщеною на
виховання у вашій родині?
Так
Ні
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Життя / правила родини:
1. Як розважається ваша родина? Що ви робитимете з метою заохочення дитини, що виховується поза власною
родиною, до участі у сімейних заходах?

2.

Які правила діють у вашій родині (що дозволено, приватність, час, коли діти йдуть до ліжка, заходять з прогулянки
тощо)?

Г. Релігійні / духовні принципи та практики
1.

Розкажіть про ваші релігійні/духовні принципи/переконання, якщо вони у вас є.

2.

Які ваші очікування щодо релігійних/духовних практик та поглядів від дітей, розміщених на виховання у вашій родині?

Д. Медичні / психосоціальні особливості
1.

2.

Чи споживали/зловживали ви або члени вашої родини заборонені(-ними) наркотичні(-ними) речовини(-ами)?
Якщо так, вкажіть відповідного члена родини:
Ви самі
Подружжя або партнер
Син(и)

Батько
Мачуха
Вітчим

Бабуся
Дідусь
Тітка(-и)

Небіж(-ожі)
Двоюрідні брати/сестри
Свати

Донька(-и)
Мати

Брат(и)
Сестра(и)

Дядько(-и)
Небога(-и)

Інші:

Так

Ні

Незалежно від того, як давно це трапилося, чи мали ви або будь-хто з вашої родини проблеми з наступним/досвід
наступного:
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Фізичне здоров'я
Психічне здоров'я та/або лікування психічних станів/розладів
Зловживання наркотиками або алкоголем та/або лікування наркоманії/алкоголізму
Побутове насильство
Психологічне консультування; в індивідуальному та/або в іншому режимі (сімейний, груповий режим тощо)
Участь в активних бойових діях
Викидень або безпліддя

Інше, опишіть:

Наведіть роз'яснення до будь-якої відповіді «Так», у тому числі вкажіть діагнози, дати, результати
лікування, та/або зазначте факти втручання правоохоронних органів.

PERSONAL INFORMATION
DSHS 15-276 UK (REV. 01/2016) Ukrainian

Стор. 8

3.

Чи мали ви або будь-хто з вашої родини досвід відносин зі Службою захисту дітей (Child Protective Services, CPS)?
Так
Ні
Якщо «Так», поясніть:

4.

Чи можна палити у вас вдома/в автівці?

Так

Ні

Е. Оселя та район мешкання
1.

Як давно ви мешкаєте у вашій теперішній оселі/теперішньому районі?

2.

Чи користуєтеся ви комунальною або приватною системою водопостачання?

3.

Чи пов'язані з вашою оселею або з вашим об'єктом власності будь-які ризики/фактори небезпеки?

4. Наведіть перелік будь-яких (домашніх) тварин, що мешкають в об'єкті власності.
5. Чи безпечні ці (домашні) тварини по відношенню до дітей?
безпеки дітей за присутності таких (домашніх) тварин?

Так

Ні. Якщо ні, чи маєте ви план забезпечення

Є. Система підтримки
1.

Чиєю/якою підтримкою ви користуєтеся? Опишіть випадки, коли система підтримки, що ви нею користуєтеся, вам
ефективно допомогла.

2.

Чи матимуть будь-які учасники системи підтримки, якою ви користуєтеся, доступ до дітей, розміщених на виховання
до вашої родини? Якщо «Так», поясніть.

Ж. Фінансовий стан родини
1.

Чи вважаєте ви, що можете піклуватися про інших дітей без додаткової фінансовою підтримки? Якщо «Ні», яка
фінансова підтримка вам потрібна?

2.

Чи отримуєте ви фінансову допомогу в бідь-якій іншій формі?
Якщо «Так», поясніть:
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З. Можливість постійного перебування дітей в родині
ПРИМІТКА: служба DLR виконує дослідження соціально-побутових параметрів та особливостей родини для
всіх заявників за єдиною формою. На підставі таких досліджень одночасно підтверджується
спроможність родин бути як патронатними вихователям так і усиновителями.
1. Опишіть, яким чином ви підтримаєте та візьмете участь у забезпеченні безпечного возз'єднання дитини зі своїми
батьками або опікунами.

2.

Опишіть, яким чином ви розумієте перспективи дітей, що виховуються поза власною родиною (вони повертаються у
власну родину, усиновлюються, над ними оформлюється опіка, вони розміщуються на тривале патронатне виховання).

3.

Яким чином ви підтримаєте план подальшої організації життя дитини, якщо ви з ним незгодні?

4.

Опишіть, що саме концепція усиновлення / опікунства / тривалого патронатного виховання як «процесу постійного
розвитку та відповідальності» означає для вас.

5.

Опишіть, якими ви уявляєте емоційні та поведінкові прояви, що їх можуть демонструвати діти у зв'язку із почуттями
сплутаної ідентичності та втрати через розлучення із біологічними батьками. Опишіть, як ви допомагатимете дітям
справлятися з почуттям сплутаної ідентичності та втрати.

6.

У вашому розумінні, чому зв'язки між дитиною, яку розміщено на виховання поза власною родиною, та її братами та
сестрами є важливими.

7.

Якщо дитина, яку розміщено на патронатне виховання у вашій родині, не може повернутися додому, чи
розглядатимете ви можливість надання дитині постійного притулку у вашій родині? Поясніть чому так, або чому ні.
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8.

Чи розглядатимете ви можливість надання притулку у вашій родині не розміщеним у вас на вихованні братам і
сестрам дитини, що знаходиться на патронатному виховання у вашій родині?

9.

Чи розглядатимете ви можливість укладання угоди про вільне спілкування дитини, яку ви можете всиновити, взяти
під опіку чи на тривале патронатне виховання, із їхніми біологічними батьками та/або відомими братами чи
сестрами?
Так
Ні
Поясніть чому так, або чому ні.

10. Опишіть, яким чином ви збираєтеся повідомити дитині про його усиновлення / взяття під опіку / взяття на патронатне
виховання.

11. Опишіть, як ви ставитиметеся до питань дитини про її біологічних батьків або родичів.

12. Як ви вважаєте, яким чином расова, етнічна та культурна спадщина дитини може вплинути на вашу родину та,
власне, на дитину.

13. Опишіть ваш план на випадок вашої неспроможності й надалі піклуватися про дітей, розміщених на виховання у
вашій родині.

З. Конкретна дитина
Заповніть цей розділ, якщо у вашій родині на патронатне виховання буде розміщено або ймовірно буде розміщено
конкретну дитину.

1.

Опишіть дитину, відносно якої ви подаєте заяву щодо розміщення на патронатне виховання.
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2.

Опишіть, як ви розумієте життєву ситуацію та поточні потреби цієї дитини.

3.

Опишіть ресурси з підтримки, яких ви можете потребувати, якщо дитину буде розміщено на патронатне виховання
до вашої родини.

4.

Опишіть, як ви розумієте причини, з яких дитину розміщено на виховання поза власною родиною.

И. Яку іншу інформацію ви хотіли би нам повідомити?

ПІДПИС
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