Bản Phúc Trình của Nhân Viên Chăm Sóc tới Tòa Án
Caregiver’s Report to the Court
Tên Đứa Trẻ:

Số Hồ Sơ Pháp Lý:

Ngày Điều Trần:

Quận Hạt có Chức Năng Thẩm Quyền Hợp Pháp:

Tên Nhân Viên Chăm Sóc/Người Cung Cấp Thông Tin:

Cán Sự Xã Hội Được Chỉ Định của Đứa Trẻ:

Xin gởi lại Đơn Phúc Trình của Nhân Viên Chăm Sóc (qua email, Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ hay đến tận nơi ) tới
vị cán sự xã hội được chỉ định của đứa trẻ và/hay vị giám hộ do tòa chỉ định.
CHỦ ĐỀ:
1. Các ưu điểm, sở thích, quà cáp, tài năng, sự tham gia của đứa trẻ trong các hoạt động/sự kiện trong giáo trình phụ trội:

2. Mối tương tác xã hội của đứa trẻ với gia đình của nhân viên chăm sóc, bạn bè và anh chị em:

3. Sự tiến bộ trong học tập và sự thích nghi của đứa trẻ:

4. Sức khỏe của đứa trẻ (cho biết những kết quả của những cuộc hẹn khám bệnh và khám răng):

5. Sức khỏe tinh thần và an sinh của đứa trẻ (lịch trình các cuộc hẹn của nhân viên tư vấn hay nhân viên trị liệu):
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6. Sự thích nghi của đứa trẻ với gia đình của nhân viên chăm sóc cho đứa trẻ và các mong mỏi của gia đình nhân viên
chăm sóc:

7. Những cuộc thăm viếng của phụ huynh và anh em của đứa trẻ:

8. Quan điểm của quý vị về các nhu cầu của đứa trẻ:

9. Những suy nghĩ của quý vị về cách có thể giải quyết các nhu cầu này:

10. Những suy nghĩ của quý vị về hoạch định trên hồ sơ của Bộ (Y Tế và Xã Hội):

11. Đứa trẻ khác/các thông tin đặc biệt khác của hồ sơ mà quý vị muốn tòa án cân nhắc:

Chữ Ký Nhân Viên Chăm Sóc:
Tên Viết Chữ In của Nhân Viên Chăm Sóc:

CAREGIVER REPORT TO THE COURT
DSHS 15-313 VI (REV. 10/2011) Vietnamese

Ngày Ký:

