CHILDREN’S ADMINISTRATION

Thông Tin Cá Nhân
Personal Information
TÊN

Quan trọng là nhân viên Phòng Phụ Trách Nguồn Lực Được Cấp Phép (DLR) đang hoàn tất khóa học tại nhà của quý vị để dần
dần biết được quý vị. Các câu hỏi này về lý lịch gia đình quý vị, giáo dục, việc làm, sở thích, giá trị, lối sống, mối quan hệ, ý kiến
nuôi dạy con và sự gắn bó với tôn giáo là các bước đầu tiên trong quy trình đó. Không có câu trả lời đúng hay sai. Nếu có các
thắc mắc mà quý vị muốn trực tiếp bàn thảo phần nào, xin cho biết việc này trong khoảng trống được cung cấp.
Nhân viên cấp phép DLR/nhân viên phụ trách khóa học tại nhà của quý vị sẽ tái xét thông tin này trước khi bắt đầu khóa học tại
nhà của quý vị và sử dụng nó là một cơ sở để bàn thảo trong suốt quy trình phỏng vấn. Xin mô tả trong các câu trả lời của quý vị.
Nếu quý vị muốn hoàn tất mẫu đơn bằng điện tử, quý vị có thể tải mẫu đơn xuống từ:
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=&title=&=Apply Nhập số mẫu đơn 15-276 để tải mẫu đơn này
xuống. Quý vị có thể gởi e-mail một bản sao chứng từ đã ký đến nhân viên cấp phép/nhân viên phụ trách khóa học tại
nhà của quý vị và/hoặc cung cấp cho họ một bản sao giấy.
Mỗi người nộp đơn/nhân viên giữ trẻ cần phải hoàn tất mẫu đơn này. Nếu quý vị khó trả lời bất kỳ phần nào trong bản câu
hỏi này hoặc cần trợ giúp thêm, xin bàn thảo với nhân viên cấp phép/nhân viên phụ trách khóa học tại nhà của quý vị.
Lý Do Nộp Đơn Xin
1.

Vì sao quý vị muốn trở thành cha/mẹ nuôi hoặc nhân viên giữ trẻ không được phép đối với trẻ em được gởi nuôi ngoài nhà?

A. Lý Lịch Của Người Nộp Đơn
Dữ Kiện Gia Đình:
1.

Quý vị được sinh ra và nuôi dưỡng ở đâu?

2.

Xin nói rõ (các) tên và (các) mối quan hệ của (các) cá nhân đã nuôi dưỡng quý vị:

3.

Mô tả mối quan hệ của quý vị với cha mẹ / nhân viên giữ trẻ của quý vị trong khi trưởng thành và mối quan hệ hiện tại của
quý vị.

4.

Xin liệt kê (các) tên, (các) tuổi và (các) địa điểm của tất cả anh chị em ruột của quý vị. Mối quan hệ của quý vị với (các) anh
chị em ruột của quý vị đang trưởng thành là gì và mối quan hệ và liên lạc của quý vị bây giờ có vẻ như thế nào?

5.

Trẻ em sẽ được gởi nuôi trong nhà quý vị có mối liên hệ gì với (các) anh chị em ruột của quý vị? Có bất kỳ quan ngại nào
không?
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6.

Mô tả thời thơ ấu của quý vị và nó đã có vẻ như thế nào khi sống trong nhà quý vị.

7.

Mô tả cá nhân quý vị, khi quý vị tự xem xét bản thân.

8.

Mô tả cách thức gia đình và bạn bè của quý vị nhìn thấy quý vị.

Giáo Dục:
1.

Lớp cao nhất nào quý vị đã học?

2.

Liệt kê bằng cấp / chứng nhận có ngày mà quý vị đã đạt được và từ trường / học viện nào (bao gồm GED hoặc bằng trung
học phổ thông).

3. Quý vị muốn các mong đợi nào về giáo dục dành cho trẻ em trong nhà quý vị?

Quá Trình Làm Việc / Phục Vụ Quân Đội:
1. Quý vị đã có phục vụ trong quân đội không?
Từ
Binh Chủng Quân Đội

Có

Không

Đến:
Cấp Bậc

Loại Xuất Ngũ
2.

Xin mô tả quá trình làm việc của quý vị bắt đầu với công việc hiện tại của quý vị.
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3.

Xin liệt kê số ngày và giờ của tuần làm việc bình thường của quý vị.

4.

Mô tả cách thức gởi nuôi một trẻ trong nhà quý vị có thể ảnh hưởng đến lịch làm việc của quý vị.

5.

Các kế hoạch giữ trẻ của quý vị là gì?

6.

Trẻ em gởi nuôi ngoài nhà có khả năng có các buổi hẹn khám sức khỏe, thăm khám và bố trí nhân viên. Mô tả cách thức
quý vị sẽ xử lý các nhu cầu này theo thời gian của quý vị.

Giá Trị, Mục Tiêu, Sở Thích, và Hoạt Động:
1. Mô tả giá trị của quý vị.

2.

Mô tả mục tiêu cá nhân và gia đình quý vị.

3.

Sở thích và/hoặc thú riêng của quý vị là gì?

Di Sản Văn Hóa
1. Quý vị coi trọng văn hóa trong gia đình của riêng quý vị như thế nào? Nền tảng văn hóa của một người bao gồm các mục
như truyền thống gia đình, phong tục, tôn giáo, tính cách sắc tộc và lối sống.
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2.

Mô tả cách thức quý vị muốn giúp một trẻ bảo tồn và hiểu rõ giá trị di sản của trẻ.

3.

Ngôn ngữ chính của quý vị là gì?
Quý vị có nói bất kỳ (các) ngôn ngữ nào khác lưu loát không?
Nếu vậy, (các) ngôn ngữ nào?

Có

Không

B. Mối Quan Hệ
Vợ hoặc Chồng / Bạn Tình:
1. Mô tả các mối quan hệ quan trọng của quý vị và quá trình hôn nhân / quan hệ đồng tính / bạn tình chung sống. Bao gồm số
ngày hôn nhân, ly hôn / kết thúc / hủy bỏ và lý do mối quan hệ chấm dứt, nếu có.

2.

Nếu không kết hôn, xin mô tả bất kỳ mối quan hệ nào có thể ảnh hưởng đến quý vị khi giữ trẻ.

3.

Mô tả bạn tình của quý vị.

4.

Các quyết định được đưa ra và các khác biệt được giải quyết với bạn tình của quý vị như thế nào?

5.

Quý vị cảm thấy như thế nào, và quý vị muốn làm gì, nếu trẻ được quý vị giữ trở thành sự ảnh hưởng làm chia rẽ mối quan
hệ của quý vị?
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Trẻ Em: (Nếu quý vị không có con, hãy bỏ qua để đến mục kế tiếp)
1. Mô tả tất cả các con quý vị (nhỏ và lớn), bao gồm tuổi và vị trí địa lý của chúng.

2.

Nếu các con quý vị có các nhu cầu hoặc chẩn đoán đặc biệt, nhu cầu của chúng được đáp ứng như thế nào?

3.

Việc gởi nuôi (các) trẻ mới trong nhà quý vị có thể ảnh hưởng đến (các) con của riêng quý vị như thế nào?

4.

Nếu quý vị có các con dưới 18 tuổi không sống chung với quý vị, hãy mô tả hoàn cảnh, thường bao lâu quý vị nhìn thấy
chúng và trách nhiệm tài chánh của quý vị đối với các con này.

5.

Bất kỳ các con nào của quý vị có bao giờ liên quan đến hệ thống tòa án chưa? Nếu có, hãy mô tả ngắn gọn.

Những Người Khác ở trong Nhà Quý Vị hoặc Cơ Ngơi Của Quý Vị:
1. Nhận biết và cung cấp một mô tả ngắn gọn về bất kỳ người nào đang sống trong nhà quý vị hoặc cơ ngơi của quý vị. Mô tả
cách thức họ có thể tương tác với bất kỳ trẻ nào được gởi nuôi với quý vị.

PERSONAL INFORMATION
DSHS 15-276 VI (REV. 01/2016) Vietnamese

Trang 5

Họ sẽ có:

Cung cấp bất kỳ dịch vụ giữ (các) trẻ nào không?
Đưa đón (các) trẻ?
Cung cấp bất kỳ dịch vụ giám sát nào về (các) trẻ?
Có mối liên hệ không bị giám sát với (các) trẻ không?

Có
Có
Có
Có

Không
Không
Không
Không

C. Nuôi Dưỡng và Kinh Nghiệm về Trẻ Em
Kỷ luật:
1. Quý vị đã bị kỷ luật như thế nào khi là một trẻ?

2.

Xin mô tả các biện pháp thực hành và niềm tin vào kỷ luật hiện tại của quý vị (trẻ em được gởi nuôi ngoài nhà có thể không
bị thi hành kỷ luật đối với thân thể).

Kinh Nghiệm và Huấn Luyện:
1. Mô tả kinh nghiệm của quý vị về trẻ em khác ngoài các con của riêng quý vị. Quý vị có bất kỳ kinh nghiệm nào làm việc với
trẻ em có các nhu cầu đặc biệt không?

2.

Quý vị có quyết chí tham gia vào khóa huấn luyện không?
trong lĩnh vực nào?

Có

Không. Nếu vậy, quý vị muốn được huấn luyện

Thái Độ Nuôi Dưỡng:
1. Quý vị thích các hành vi hoặc phẩm chất nào nhiều nhất của trẻ em?

2.

Quý vị có tìm thấy các hành vi hoặc phẩm chất nào nhiều thử thách nhất với trẻ em không? Mô tả tình huống nào quý vị
tìm thấy nhiều thử thách nhất với tư cách là cha/mẹ. Mô tả cách thức quý vị đã xử lý các tình huống này.
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3.

Quý vị dự kiến các thử thách nào khi nuôi dưỡng một trẻ được gởi nuôi do quý vị giữ?

4.

Mô tả trẻ quý vị thấy mà tự quý vị nuôi dưỡng bao gồm tuổi tác, giới tính / phái, ngôn ngữ, sức khỏe, quá trình phát triển, v.v.

5.

Mô tả quý vị nuôi dưỡng và cung cấp dịch vụ giữ một trẻ có chủng tộc, văn hóa, hoặc định hướng tình dục khác với bản
thân quý vị như thế nào?

6.

Mô tả cách thức quý vị chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng trong gia đình quý vị.

7.

Mô tả một lần trong đời quý vị khi quý vị mất người nào đó quan trọng và cách thức quý vị xử lý sự mất mát này. Việc mất
mát này có liên quan đến cách thức một trẻ được gởi nuôi ngoài nhà có thể cảm thấy như thế nào?

8.

Sự am hiểu của quý vị về cú sốc hoặc việc mất mát là gì mà một trẻ có thể trải qua khi được gởi nuôi ngoài nhà.

9.

Quý vị có quyết chí muốn tham gia tư vấn về một trẻ được gởi nuôi trong nhà quý vị không?
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Hoạt Động / Quy Tắc Gia Đình:
1. Gia đình quý vị làm gì để vui vẻ? Quý vị sẽ kết hợp chặt chẽ trẻ được gởi nuôi ngoài nhà vào các hoạt động gia đình
thường xuyên của quý vị như thế nào?

2.

Quy tắc gia đình của quý vị là gì (tiền cấp, sự riêng tư, giờ đi ngủ, lệnh giới nghiêm, v.v.)?

D. Gắn Bó và Sùng Bái Tôn Giáo / Giáo Hội
1.

Mô tả sự gắn bó và sùng bái tôn giáo/giáo hội của quý vị nếu có.

2.

Các mong đợi gì của quý vị về việc sùng bái tôn giáo / giáo hội đối với trẻ em được gởi nuôi trong nhà quý vị?

E. Y Tế / Tâm Lý Xã Hội
1.

Quý vị hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình có bao giờ sử dụng ma túy bất hợp pháp hoặc lạm dụng ma túy hợp pháp
Có
Không
Nếu có, hãy đánh dấu thành viên nào:
chưa?
Bản thân
Vợ/chồng hoặc Bạn tình
(Các) con trai
(Các) con gái
Mẹ

2.

Cha
Mẹ kế
Cha dượng
(Các) anh em trai
(Các) chị em

Bà ngoại/nội
Ông ngoại/nội
(Các) cô/dì
(Các) chú/cậu
(Các) cháu gái

(Các) cháu trai
(Các) anh em họ
(Các) con dâu/rể
Khác:

Bất kể trước đó bao lâu, quý vị hoặc bất kỳ người nào trong gia đình quý vị đã trải qua bất kỳ trường hợp nào sau đây:
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có

Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không

Vấn đề sức khỏe thể chất
Vấn đề và/hoặc điều trị sức khỏe tâm thần
Lạm dụng và/hoặc điều trị ma túy hoặc rượu bia
Bạo Hành Gia Đình
Tư vấn; cá nhân và/hoặc người khác (gia đình, nhóm, v.v.)
Trận chiến quân đội
Sẩy thai hoặc vô sinh

Khác, xin mô tả:

Giải thích bất kỳ câu trả lời "có" nào, bao gồm chẩn đoán, số ngày, kết quả điều trị, và/hoặc sự liên quan cưỡng ép
theo luật.
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3.

Quý vị hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình quý vị đã bị liên quan đến Sở Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em (CPS) không?
Có
Không
Nếu có, xin giải thích:

4.

Hút thuốc có được cho phép trong nhà hoặc xe của quý vị không?

Có

Không

F. Gia Đình và Hàng Xóm
1.

Quý vị đã sống ở nhà/hàng xóm hiện tại của quý vị bao lâu?

2.

Quý vị có đồng ý một hệ thống nước công hay tư không?

3.

Có bất kỳ nguy cơ tiềm năng nào trong nhà hoặc cơ ngơi của quý vị không?

4.

Liệt kê tất cả thú cưng của hộ gia đình hoặc vật nuôi khác trong nhà.

5.

Các thú cưng hoặc vật nuôi có an toàn khi ở xung quanh trẻ em không?
giữ cho trẻ em an toàn khi xung quanh là thú cưng hoặc vật nuôi này?

Không. Nếu không, kế hoạch nào để

Có

G. Hệ Thống Hỗ Trợ
1.

Quý vị sử dụng ai để hỗ trợ? Mô tả một lần khi hệ thống hỗ trợ của quý vị đã ở đó để giúp quý vị.

2.

Bất kỳ thành viên nào trong hệ thống hỗ trợ quý vị sẽ có quyền tiếp cận một trẻ được gởi nuôi trong nhà quý vị không? Nếu
có, xin mô tả.

H. Tài Chánh Gia Đình
1.

2.

Quý vị có cảm thấy rằng quý vị có thể giữ một trẻ khác mà không hỗ trợ thêm tài chánh không? Nếu không, quý vị cần dịch
vụ hỗ trợ tài chánh nào?

Quý vị có đang nhận bất kỳ mẫu đơn nào khác về trợ giúp tài chánh không?

Có

Không

Nếu có, xin giải thích:
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I. Khả Năng Lâu Dài
LƯU Ý: DLR hoàn tất Các Khóa Học Tại Nhà Đã Hợp Nhất dựa trên tất cả những người nộp đơn. Các khóa học tại nhà
này chấp thuận một gia đình gồm cả gởi nuôi và nhận con nuôi.
1.

Mô tả cách thức quý vị sẽ hỗ trợ và tham gia một chương trình đoàn tụ an toàn của một trẻ với cha mẹ hoặc người giám hộ
của trẻ.

2.

Xin mô tả sự am hiểu của quý vị về thời gian lâu dài gởi nuôi trẻ ở ngoài nhà (trở về nhà, con nuôi, giám hộ, chăm sóc nuôi
dưỡng dài hạn).

3.

Quý vị sẽ hỗ trợ chương trình lâu dài của một trẻ như thế nào khi quý vị không đồng ý về điều đó?

4.

Xin mô tả khái niệm gì về việc nhận con nuôi / giám hộ/chăm sóc nuôi dưỡng dài hạn là “một quy trình và cam kết phát triển
suốt đời” dành cho quý vị.

5.

Mô tả cách thức quý vị nghĩ một trẻ có thể có cảm giác bối rối nhân dạng và sự mất mát liên quan đến việc ly thân của cha
mẹ ruột và cách thức trẻ có thể biểu lộ cảm xúc hoặc hành vi này. Xin mô tả cách thức quý vị sẽ giúp một trẻ xử lý việc bối
rối nhân dạng và sự mất mát.

6.

Mô tả tầm quan trọng về các mối liên kết của anh chị em ruột với một trẻ được gởi nuôi ngoài nhà.

7.

Nếu trẻ được gởi nuôi trong nhà quý vị không thể trở về nhà, quý vị có muốn tính đến việc trở thành một nguồn gởi nuôi lâu
dài không? Xin giải thích lý do vì sao hoặc vì sao không.
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8.

Quý vị có tính trở thành một nguồn gởi nuôi cho anh chị em ruột của trẻ không được gởi nuôi trong nhà quý vị không?

9.

Quý vị có muốn xem xét một thỏa thuận giao tiếp mở cho trẻ mà quý vị có thể nhận làm con nuôi, có trách nhiệm giám hộ
hoặc hoàn tất một thỏa thuận chăm sóc nuôi dưỡng dài hạn với cha mẹ ruột của trẻ và/hoặc anh chị em ruột được biết đến
Có
Không
không?
Xin giải thích lý do vì sao hoặc vì sao không.

10. Xin mô tả cách thức quý vị lập kế hoạch để tiết lộ việc nhận con nuôi/trách nhiệm giám hộ/ chăm sóc nuôi dưỡng cho một
trẻ.

11. Xin mô tả cách thức quý vị sẽ giải quyết các thắc mắc của một trẻ về cha mẹ ruột và thân nhân.

12. Xin mô tả cách thức mà di sản chủng tộc, sắc tộc và văn hóa của một trẻ có thể ảnh hưởng đến gia đình quý vị và trẻ.

13. Xin mô tả kế hoạch của quý vị trong trường hợp quý vị đã không thể tiếp tục giữ trẻ được gởi nuôi trong nhà quý vị.

J. Chi Tiết Cụ Thể Về Trẻ
Xin hoàn tất mục này khi một trẻ được nhận dạng được gởi nuôi hoặc dự định gởi nuôi trong nhà quý vị.
1.

Xin mô tả trẻ cụ thể mà quý vị đang nộp đơn xin trở thành một nguồn gởi nuôi.
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2.

Xin mô tả sự am hiểu của quý vị về các nhu cầu cụ thể trước đó và hiện tại của trẻ.

3.

Xin mô tả các hỗ trợ quý vị có thể cần nếu trẻ được gởi nuôi trong nhà quý vị.

4.

Xin mô tả sự am hiểu của quý vị về lý do mà trẻ được nhận gởi nuôi ngoài nhà.

K. Quý vị muốn chia sẻ thông tin khác nào với chúng tôi?

CHỮ KÝ
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