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Thông tin và hướng dẫn yêu cầu một CPI và kiểm tra lý lịch theo yêu cầu. 

Có một vài cách thức quý vị có thể trình nộp yêu cầu Giấy Chứng Nhận Cải Thiện Của Phụ Huynh (CPI). 
1. Hoàn tất mẫu đơn này và gởi đến dcyf.cpi@dcyf.wa.gov hoặc PO Box 40993, Olympia, WA 98504. Mẫu đơn này cũng

hiện có bằng các ngôn ngữ khác tại https://dcyf.wa.gov/forms?field_number_value=09-012&title=
2. Hoàn tất mẫu đơn này trực tuyến tại https://www.dcyf.wa.gov/safety/can-founded-findings/cpi/cpi-request-form; hoặc
3. Liên hệ DCYF tại dcyf.cpi@dcyf.wa.gov hoặc 1-800-998-3898, chọn 8, để nói với người nào đó về quy trình này.

Những người nộp đơn cũng phải hoàn tất việc kiểm tra lý lịch. Có hai cách để thực hiện việc này: 
1. Hoàn tất mẫu đơn Ủy Quyền Kiểm Tra Lý Lịch trực tuyến tại https://fortress.wa.gov/dshs/bcs bằng cách sử dụng trình

duyệt web Google Chrome và bao gồm mã xác nhận trực tuyến kiểm tra lý lịch trong Mục 1; hoặc
2. Hoàn tất thủ công Ủy Quyền Kiểm Tra Lý Lịch (DSHS 09-653) và trình nộp với yêu cầu này, hoặc tách riêng, gởi đến

dcyf.cpi@dcyf.wa.gov hoặc PO Box 40993, Olympia, WA 98504.

Mục 1: Thông Tin Người Nộp Đơn. Xin ghi N/A nếu không thích hợp. 
HỌ TÊN TÊN LÓT NGÀY SINH 

MÃ XÁC NHẬN KIỂM TRA LÝ LỊCH (NẾU HOÀN TẤT TRỰC TUYẾN) SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ EMAIL 

Mục 2: Tiêu Chuẩn Hội Đủ Điều Kiện. 
Xin liên hệ DCYF tại dcyf.cpi@dcyf.wa.gov hoặc 1-800-998-3898, chọn 8, nếu quý vị không chắc chắn về việc hội đủ điều kiện 
của quý vị hoặc có các thắc mắc nào. DCYF phải sử dụng tiêu chuẩn được phác thảo trong RCW 74.13.720(4) để xác định 
xem quý vị có hội đủ điều kiện để yêu cầu một CPI hay không. Quý vị không hội đủ điều kiện để nhận một CPI nếu bất kỳ mục 
nào sau đây áp dụng:  
• Chưa đến năm năm kể từ khi quý vị đã bị phát hiện có cơ sở ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ
• Trước đây, quý vị đã bị từ chối một CPI trong hai năm vừa qua
• Quý vị là đối tượng bị phát hiện có cơ sở ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ sau khi nhận được một CPI
• Quý vị bị phát hiện có cơ sở lạm dụng tình dục, khai thác tình dục hoặc ngược đãi thân thể liên quan đến việc cắt, đốt, gây

tắc nghẽn đường thở của trẻ, rung lắc trẻ dưới 3 tuổi hoặc đe dọa trẻ bằng vũ khí chết người
• Quý vị bị kết án hoặc đang chờ điều tra hình sự, hay bất kỳ kết án nào ngoài tiểu bang, liên bang hoặc tiểu bang đối với

hành vi phạm trọng tội có thể so sánh với:
o Bất kỳ hành vi phạm trọng tội nào liên quan đến thực trạng bỏ bê trẻ theo Chương 9A.42 RCW
o Bất kỳ hành vi phạm trọng tội nào theo Chương 9A.32 RCW hoặc Chương 9A.36 RCW liên quan đến thương tật thân

thể trẻ hay tình trạng trẻ tử vong
o Bất kỳ hành vi phạm trọng tội nào về bạo hành gia đình đối với một thành viên gia đình hoặc hộ gia đình được định

nghĩa trong Chương 10.99 RCW
o Một hành vi phạm trọng tội đối với trẻ theo Chương 9.68A RCW
o Bất kỳ hành vi phạm trọng tội nào sau đây:

 Bất kỳ hành vi phạm trọng tội này được định nghĩa theo bất kỳ luật nào là một trọng tội loại A hoặc mưu phạm
trọng tội loại A

 Xúi giục hoặc âm mưu phạm trọng tội loại A.
 Tội ngộ sát ở cấp một hoặc hai
 Hành vi dâm ô
 Bắt cóc ở cấp hai
 Phóng hỏa ở cấp hai
 Tống tiền ở cấp một
 Cướp của ở cấp hai
 Lái xe xả súng
 Lái xe gây tai nạn chết người
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 Mục 3: Chứng Từ để Bao Gồm (không bắt buộc vào lúc yêu cầu). 
 DCYF sẽ ban hành một CPI nếu, trên cơ sở có thể xảy ra, quý vị có tính cách, sự phù hợp và năng lực chăm sóc trẻ em, 
thanh thiếu niên hoặc người yếu thế và đáp ứng các yêu cầu khác trong RCW 74.13.720. Một tuyên bố và bất kỳ chứng từ 
nào cho thấy cách thức hành vi của quý vị đã thay đổi kể từ khi phát hiện ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ sẽ trợ giúp thẩm định 
này và có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: 

• Các thẩm định hoặc đánh giá gần đây
• Hoàn tất hoặc tiến độ hoàn tất các dịch vụ hoặc chương trình điều trị theo lệnh tòa được đề nghị
• Các chứng nhận cá nhân và chuyên môn từ những doanh nghiệp, chuyên viên và cơ quan biết rõ tính cách hiện tại

của quý vị
• Bất kỳ trình độ học vấn, công việc tình nguyện, quá trình làm việc hay tình trạng nào liên quan đến cộng đồng
• Thông tin khác cho biết hành vi hoặc tình trạng phục hồi đã được thay đổi

Xin cung cấp tuyên bố của quý vị dưới đây hoặc gởi tuyên bố của quý vị và bất kỳ chứng từ nào khác đến 
dcyf.cpi@dcyf.wa.gov hoặc PO Box 40993, Olympia, WA 98504. Đừng quên bao gồm tên họ đầy đủ của quý vị trên bất kỳ 
chứng từ nào mà quý vị gởi riêng. 

Tuyên bố của quý vị (không bắt buộc): 

DCYF sẽ liên hệ với quý vị qua điện thoại hoặc địa chỉ email được cung cấp trên đây và sẽ trợ giúp quý vị trong suốt quy trình 
này. Xin liên hệ DCYF theo số 1-800-998-3898, chọn 8, nếu quý vị có các thắc mắc hoặc muốn biết tình trạng CPI của quý vị. 

OFFICE USE ONLY (CHỈ SỬ DỤNG CHO VĂN PHÒNG) 
DATE RECEIVED (DATE STAMP) RECEIVED BY (INITIAL) 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=74.13.720
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=74.13.720
mailto:dcyf.cpi@dcyf.wa.gov
mailto:dcyf.cpi@dcyf.wa.gov

	fill_2: 
	TÊN: 
	TÊN LÓT: 
	NGÀY SINH: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_1: 
	DATE RECEIVED DATE STAMP: 
	RECEIVED BY INITIAL: 


