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Quyết Định / Yêu Cầu Kiểm Tra Lý Lịch 
          Background Check Request / Decision 

Nhân viên DCYF phải hoàn tất MỤC 1 và tất cả các tiểu mục có thể áp dụng để yêu cầu việc kiểm tra lý lịch vì mục đích 
phúc lợi trẻ em của DCYF. Người nộp đơn phải 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 hoặc hoàn tất theo phương pháp thủ 
công mẫu đơn Ủy Quyền Kiểm Tra Lý Lịch (DSHS 09-653) đối với các ngôn ngữ khác. Mỗi người nộp đơn gởi một mẫu 
đơn. Bao gồm mã xác nhận trực tuyến và ngày sinh hoặc mẫu đơn Ủy Quyền Kiểm Tra Lý Lịch đã hoàn tất nếu đã làm 
xong theo phương pháp thủ công. E-mail (các) mẫu đơn đến đơn vị kiểm tra lý lịch DCYF tại dcyf.bcu@dcyf.wa.gov hoặc 
gọi (800) 998-3898, chọn phím 3, nếu có các thắc mắc. Trách nhiệm của người yêu cầu là phải xác minh giấy tờ tùy thân 
do chính phủ cấp phát, chưa hết hạn của người nộp đơn trưởng thành trước khi trình nộp yêu cầu này. 
MỤC 1: Được hoàn tất bởi nhân viên DCYF yêu cầu 
TÊN NHÂN VIÊN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 
      
 

TÊN GIÁM SÁT VIÊN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 
      
 TÊN NGƯỜI NỘP ĐƠN 

      
NGÀY SINH NGƯỜI NỘP ĐƠN 
      

MÃ XÁC NHẬN TRỰC TUYẾN (NẾU CÓ) 
      
 TÊN HỒ SƠ 

      
SỐ HỒ SƠ 
      
 

TÊN NHÀ CUNG CẤP 
      
 

SỐ NHÀ CUNG CẤP 
      
 1.A. Chỉ chọn một mục đích để kiểm tra lý lịch và tham khảo HƯỚNG DẪN KIỂM TRA LÝ LỊCH để biết thêm thông 

tin. Hoàn tất mục 1.B. nếu quý vị đã chọn 1, 2 hoặc 3 làm mục đích kiểm tra lý lịch này. 
 1. Gởi nuôi ngoài nhà: Nhận nuôi con nuôi, CHINS, Mã Mục Đích NCIC mới xuất hiện X, ICPC không phải là Thỏa Thuận 

Giữa Hai Tiểu Bang/Thẩm Quyền, giấy phép chăm sóc nuôi dưỡng mới hoặc người mới trong nhà được cấp phép, khôi phục 
quyền làm cha mẹ, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thay thế, gởi nuôi không có giấy phép hoặc VPA 

  Người nộp đơn là một thân nhân hoặc người phù hợp khác 
  Việc gởi nuôi đã được thực hiện theo lệnh tòa  

 2. Gởi nuôi trong nhà phụ huynh: Thử Trở Về Nhà hoặc gởi nuôi ICPC với phụ huynh, ngoại trừ Thỏa Thuận Giữa Hai Tiểu 
Bang/Thẩm Quyền. Kiểm tra lý lịch là quy định bắt buộc đối với phụ huynh và tất cả người lớn trong nhà. LƯU Ý: DCYF 
không có thẩm quyền xử lý kiểm tra lý lịch để gởi trả trẻ em cho phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp khi tình trạng phụ 
thuộc không được thiết lập. 

  3. Gởi nuôi theo Thỏa Thuận Giữa Hai Tiểu Bang/Thẩm Quyền ICPC (chọn một tùy chọn dưới đây) 
  Gởi nuôi với phụ huynh 
  Gởi nuôi không phải với phụ huynh  

 4. Gia hạn: Cập nhật theo yêu cầu của tòa án, gia hạn giấy phép CPA, gia hạn nhà nuôi dưỡng hoặc cập nhật việc nghiên cứu 
tại nhà 

 5. Tiếp cận không bị giám sát: Công việc giữ trẻ, nhân viên CPA mới thuê, người tham gia kế hoạch an toàn và phụ huynh 
không có mặt, hỗ trợ cho các dịch vụ trường hợp, giám sát các chuyến thăm, chuyên chở trẻ em hoặc thanh thiếu niên, hoặc 
các chuyến viếng thăm không bị giám sát 

   6. Hợp đồng (chọn một tùy chọn dưới đây) 
  Nhà thầu của Sở Cải Huấn Trẻ Vị Thành Niên 
  Tất cả các nhà thầu của Sở Cải Huấn Không Phải Trẻ Vị Thành Niên khác 

1.B. Đối với các mục đích từ 1 đến 3 trên đây, hãy liệt kê (các) tiểu bang mà bất kỳ người nộp đơn trưởng thành 
nào đã sống trong năm (5) năm qua, ngoại trừ Washington: 

                                    
MỤC 2: Được hoàn tất bởi Chuyên Gia Kiểm Tra Lý Lịch DCYF 
Loại Kiểm Tra Lý Lịch Đã Hoàn Tất:          Tiểu Bang WA          FBI (bao gồm Tiểu Bang WA)        Số OCA:           
 Quyết định dưới đây dựa trên việc tái xét thông tin lý lịch của người nộp đơn được so với Danh Sách Tội Phạm và Hành Động Tiêu 
Cực của Thư Ký DCYF và có thể được bao gồm đánh giá về tính phù hợp. 

  ĐẠT: Người yêu cầu có thể ủy quyền cho người nộp đơn vì mục đích kiểm tra lý lịch. 
  KHÔNG ĐẠT: Người yêu cầu không thể ủy quyền cho người nộp đơn vì mục đích kiểm tra lý lịch. 
  Thử Trở Về Nhà hoặc gởi nuôi ICPC với phụ huynh. Mục đích kiểm tra lý lịch này là để đánh giá tất cả phụ huynh và người lớn 

trong nhà, những người này có thể đóng vai trò là nhân viên chăm sóc cho trẻ hoặc thanh thiếu niên, đồng thời xác định xem họ 
có cần các dịch vụ hay không được dựa trên việc tái xét thông tin lý lịch của quý vị dưới đây (xem 43051A. Chính sách Thử Trở 
Về Nhà để biết thêm thông tin về yêu cầu này):  

 Kiểm tra lý lịch cho thấy không có quá trình phạm tội hay hành động tiêu cực nào. 
 Kiểm tra lý lịch cho thấy (các) tội phạm hoặc (các) hành động tiêu cực. Người nộp đơn đã được thông báo rằng họ phải 

yêu cầu một bản sao thông tin lý lịch của mình từ đơn vị kiểm tra lý lịch để cung cấp cho quý vị.  

Được hoàn tất bởi:        Ngày Nhận Kết Quả:        Ngày Quyết Định:        
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