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 خانواده سکونت محل یبررس درخواست
Family Home Study Application 

 

1. SSPS ID NUMBER 
    (FOR DCYF USE ONLY) 

      

DATE APPLICATION .2 
    (FOR DCYF USE ONLY) 

      
نام آژانس خصوصی در صورت داشتن   .3

 کارایی
      

4. FAMLINK PROVIDER NUMBER   
    (FOR DCYF USE ONLY) 

      
 تمام مواردی را کھ قابل اجرا می باشد عالمت بزنید  .5
 آدرس جدید   تمدید      مجوز سریع  مجوز جدید فرزند پذیری       
 دیگر  اقوام مناسب /  بھ فرزندی گرفتن  دیگر     اقوام گواھی مناسب /       

 شماره تماس دوم)( 2متقاضی شماره   .7 شماره تماس اول) ( 1متقاضی شماره   .6 
 ، میانی) نامخانوادگی، (نام 

      
 ، میانی) نامخانوادگی، (نام 

      
 ھم در صورت امکان ذکر کنید)  خانوادگی ھمسران قبلی را   ھمچنین نام(نام قبل از ازدواج 

      
 را ھم در صورت امکان ذکر کنید) نام خانوادگی ھمسران قبلیھمچنین (نام قبل از ازدواج 

      

 در صورت وجود) (گرایشات مذھبی 
      

 شغل 
      

 در صورت وجود) (گرایشات مذھبی 
      

 شغل 
      

 باالترین مقطع کامل شده) (تحصیالت 
      

 ناخالص)(درآمد سالیانھ 
      

 باالترین مقطع کامل شده) (تحصیالت 
      

 ناخالص)(درآمد سالیانھ 
      

 جنسیت
      

 وضعیت تاھل 
      

 جنسیت
      

 وضعیت تاھل 
      

 زبان مادری 
      

 زبان مادری 
      

 کد پستی            ایالت                                                                      شھر                                                                                                                    آدرس خیابان      .8
                       
 کد پستی             ایالت                                                               شھر                                                                                                                       آدرس پستی        .9
                     

 ترجیح مکانی   .10
 ھر کدام  مونث   مذکر         و      تا      از   محدوده سنی:       شماره:   یا  بدون ترجیح         

 ھمراه با کد منطقھ)(شماره ھای تلفن تماس  .11
 خانھ  

      
 تلفن ھمراه 

      
 کار

      
 آدرس ایمیل شخصی 

      
 در صورت وجود بیش از دو کودک برگھ اضاف کنید)( DCYFاستقرار  .12

             نام کودک: 
 تاریخ استقرار  

        کودکان): (راطھ با افراد خاص 

      نام مددکار: 

             نام کودک: 
 تاریخ استقرار  

        کودکان): (راطھ با افراد خاص 

      نام مددکار: 

 نام نزدیکترین مدرسھ ھا .13
 منطقھ 

      
 دبستان 

      
 مدرسھ راھنمایی/ متوسطھ اول 

      
 دبیرستان 

      
 ) در صورت نیاز برگھ اضافی ضمیمھ می شوند از جملھ خود شخصافرادی کھ در خانھ و ملک زندگی می کنند ( .14

 تاریخ تولد کوچک و خانوادگی)(نام 
جنسیت   
مذکر /  
 مونث

 شماره تامین اجتماعی  تبار نژاد  متقاضیان)(رابطھ با متاقضی 

1 (                                      
2 (                                      
3 (                                      
4 (                                      
5 (                                      
6 (                                      
7 (                                      
8 (                                      
9 (                                      

10 (                    
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 صورت نیاز یک برگ ضمیمھ کنید. بالغ را ذکر کنید در فرزندان تمام  .15
 نام

 کوچک و خانوادگی)( 
 آدرس پستی و ایمیل

 شامل کد پستی) (
رابطھ با متاقضی  

 متقاضیان) (
 شماره تلفن 

 شامل کد منطقھ) (
      

 
                  

      
 

                  

      
 

                  

 ضمیمھ کنید.  ھدر صورت نیاز یک برگذکر کنید. حداقل سھ مرجع الزم است.  ،، حداقل دو مرجع غیر مرتبط و یک مرجع مرتبط را کھ شما را در تعامل با کودکان دیده اند 
 نام

 کوچک و خانوادگی)( 
 آدرس پستی و ایمیل

 شامل کد پستی) (
رابطھ با متاقضی  

 متقاضیان) (
 شماره تلفن 

 شامل کد منطقھ) (
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
  لطفا بھ سواالت زیر پاسخ دھید  

 خیر   بلھ       ایالت واشنگتن زندگی کرده اید؟سال گذشتھ بھ طور مداوم در  5بوده است طی  آیا شما یا کسی کھ در این ملک .16
 را در پنج سال گذشتھ ذکر کنید.   اگر پاسخ شما خیر است، لطفاً تمام آدرس ھای قبلی مربوط بھ ھر متقاضی یا شخص ساکن در ملک 

 از  -تاریخ ھا:  تا  شھرستان یا ایالت  شھر  نام
      

 
                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

 سایر                       متقاضیان                                                                                                           اضافی ضمیمھ کنید        ھدر صورت نیاز برگ
       1                   2     
 خیر بلھ      خیر        بلھ            خیر   بلھ      

 برای کسانی از اھل خانھ کھ رانندگی می کنند:  .17
 A.  یک رونوشت از گواھینامھ رانندگی ضمیمھ کنید)  الطف(آیا گواھینامھ معتبر رانندگی دارید ..................................     .......     ......    
 B.  آیا گواھینامھ شما دارای محدودیت است؟ ..............................................................................................     .......     ......    
      اگر پاسخ شما بلھ است، چھ نوع محدودیتی؟       
 C وسیلھ نقلیھ دارید؟  پالک بھ روز.  آیا شما بیمھ مسئولیت اتومبیل یا ................................................................     .......     .....    
 لطفا یک رونوشت جدید از پوشش بیمھ و تاریخ انقضا ضمیمھ کنید) (  

 آیا متقاضی یا ھر عضو دیگر خانھ:  .18
 A.  مرتکب آزار و اذیت کودک شده است؟ .................................................................................................     .......     .....    
 B .   بھ جرم جنایی محکوم شده اید؟ ..........................................................................................................     .......     .....    
 C.  مجوز مراقبت از کودکان یا بزرگساالن را رد کرده است؟ ........................................................................     .......     .....    
 D .   مجوز مراقبت از کودکان یا بزرگساالن آنھا بھ حالت تعلیق درآمده یا لغو شده است؟ ........................................     .......     .....    
 E.  محافظت از کودکان خدمات آیا شما یا ھر یک از اعضای خانواده درگیر)CPS؟) بوده اید   ...............................     .......     .....                                                                                      

Fپرستار نوزاد، مراقبت از کودک، خانواده بزرگسال) ( . تا بھ حال برای گواھی کار در خانھ درخواست داده است؟ .....     .......     .....    
      در چھ مکانی؟     

G. آیا قبال برای قبول سرپرستی فرزندی درخواست داه اید؟  .........................................................................     .......     .....    
      ؟   کجا
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      لطفاً در اینجا توضیح دھید یا اسناد اضافی را بھ درخواست خود ضمیمھ کنید:    ،، "بلھ" عالمت زده اید 18برای ھر کادری کھ در سوال  :نکتھ
 
 

      اطالعات تماس اضطراری   .19
 خارج از ایالت  درون ایالت / خارج از منطقھ 

 نام 
      

 نام 
      

 آدرس 
      

 آدرس 
      

 شھر
      

 ایالت 
   

 کد پستی 
      

 شھر
      

 ایالت 
   

 کد پستی 
      

 شماره تماس منزل 
      

 شماره تماس محل کار 
      

 شماره تماس منزل 
      

 شماره تماس محل کار 
      

 شماره تلفن ھمراه 
      

 
 
 
 

 

 آدرس ایمیل 
      

 شماره تلفن ھمراه 
      

 آدرس ایمیل 
      

العات مربوطھ می تواند  تأیید می کنیم کھ اطالعات فوق و پیوستھای مورد نیاز تا جایی کھ من (ما) اطالع دارم درست و کامل ھستند.  عدم افشای صادقانھ تمام اط  من/   ما
 دلیل بر رد این درخواست یا لغو مجوز باشد.

در مورد مسائل مربوط بھ درخواست من (ما) برای    و/ آژانس ھای خصوصی اجازه می دھیم تا با مراجع ذکر شده در این درخواست تماس بگیرند  DCYFبھ  من/   ما
 بحث کنند. نزد اقوام نگھداری از فرزندان / استقرار مجوز خدمات فرزند خواندگی / 

 . دھدمی  انجامسو استفاده و بی توجھی را برای ھمھ افرادی کھ متقاضی ھستند  DCYFپرونده  ررسیبپرونده سوابق کیفری و بررسی  DCYFآگاه ھستم کھ  من/   ما

 تاریخ  امضا                                                     تماس اولیھ   
       

 تاریخ   امضا                                                    تماس دوم    
       

  ، می تواند مجوز را بھ دلیل اظھار نادرست یا حذف مواردی از این درخواست   DCYFکد اداری واشنگتن پیش بینی کرده است کھ   WAC 110-148-1625 :نکات
 لغو کرده یا تمدید نکند.   ، تعلیق ، رد

 درخواست تأیید شود. تکمیل این فرم اولین مرحلھ در روند درخواست است و تضمین نمی کند کھ 
 دستورالعمل ھا 

 
صدور گواھی    ، اسکان افراد مناسب ، این دستورالعمل ھا برای درخواست مطالعھ در خانھ خانواده است.  این حوزه از یک مطالعھ در خانھ برای تأیید استقرارھای نسبی

 مراقبت از نوزاد و فرزند خواندگی استفاده می کند.
 

 DCYFفقط برای استفاده آژانس ھای   :SSPSشماره شناسایی   .1
 DCYFفقط برای استفاده آژانس ھای   تاریخ دریافت درخواست: .2
 نام آن را وارد کنید.  ، اگر متقاضی آژانس خصوصی ھستید   نام آژانس خصوصی (در صورت وجود): .3
 DCYFفقط برای استفاده آژانس ھای :  FamLink   شماره ارائھ دھنده .4
 تمام مواردی را کھ قابل اجرا می باشد عالمت بزنید.   نوع درخواست: .5
حروف) اول نام خود را وارد کنید.  در صورت ((نام خانوادگی، نام کوچک و نام میانی و / یا حرف   ، نام (ھای) قانونی کامل  نام افراد برای تماس اولیھ: .6

باید تقاضای مجوز برای نگھداری از فرزند، تحصیل در خانھ برای فرزند خواندگی و استقرار نسبی  ، زندگی مشترک و ازدواج قانونی از طرف زن و شوھر
ھر دو را بھ عنوان   ، و بھ طور مساوی در مراقبت از کودکان سھیم ھستند ، بزرگساالن مجردی کھ با ھم زندگی می کنند فرزندان را انجام دھید.  در مورد 

 متقاضی ذکر کنید. 
 مانند باال   نام افراد برای تماس دوم : .7

 
 (افراد ساکن در خانھ) وارد شود. 13خش فقط نام افراد متقاضی (متقاضیان) را وارد کنید.  نام سایر اعضای خانوار کھ متقاضی نیستند باید در ب

 وابستگی مذھبی را برای ھر مخاطب وارد کنید.   مذھب: 
 شغل را برای ھر مخاطب وارد کنید.           :شغل

 باالترین مقطع تحصیلی کامل شده را برای ھر مخاطب وارد کنید.   : تحصیالت
 وارد کنید.درآمد ناخالص سالیانھ ھر متقاضی را   درآمد سالیانھ: 
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 ھرگز ازدواج نکرده)، مطلقھ، بیوه).(متاھل، مجرد (وضعیت تاھل ھر مخاطب را وارد کنید   وضعیت تاھل: 
 

 آدرس خانھ خود را وارد کنید   آدرس: .8
 آدرس خانھ خود را اگر با آدرس پستی شما متفاوت باشد بنویسید.  آدرس پستی: .9

"ھر کدام" و "بدون اولویت  ، ذکر کنید.  اگر ھیچ اولویتی ندارید  ، سن و جنسیت کودکانی را کھ می خواھید در خانھ شما مستقر شوند  ، لطفاً تعداد  :حاتترجی .10
را وارد کنید.  برای  لطفاً نام (ھای) فرزند(فرزندان)  از جملھ رابطھ متقاضی با فرزند ، ھستید سنی" را عالمت بزنید.  اگر متقاضی فرزند (فرزندان) خاصی

 پدر خوانده و مادر خوانده و غیره ... ، گیدوست خانواد ، عموزاده  ، والدین تعمیدی  ، خویشاوندی ، مثال پدربزرگ و مادربزرگ 
" را در محل مشخص X" ، تلفن ھمراه یا محل کار) وارد کنید.  اگر تلفن ندارید ، شماره ھای تلفن ھر متقاضی را از شامل کد منطقھ (خانھ   شماره ھای تماس: .11

 شده قرار دھید. 
نکھ مالک / مجری آن مگر ای ، لطفا آدرس ایمیل شخصی خود را در صورت داشتن ارائھ دھید. از آدرس پست الکترونیکی کاری استفاده نکنید   آدرس ایمیل:

 کسب و کار باشید. 
 ارتباط با کودکان و نام مددکار اجتماعی را وارد کنید.  برای کودکان اضافی از یک برگھ جداگانھ استفاده کنید.  ، نام کودک  :DCYFاستقرار   .12
 راھنمایی / متوسطھ اول و دبیرستان) وارد کنید.  ، ناحیھ ای کھ مدرسھ در آن واقع شده و نام نزدیکترین مدارس بھ خانھ خود را (دبستان   نام مدارس: .13
 Fبرای مرد یا  Mجنسیت ( ، تاریخ تولد  ، نام (کوچک و نام خانوادگی) ، با شروع از متقاضیان   ملک زندگی می کنند (از جملھ خود شخص): افرادی کھ در آن .14

ھ برای او و غیره.).  اگر کودکی ک ، شاگرد شبانھ روزی ، فرزند خوانده  ، مادر ، دختر ، پسر  ، ھمسر ، برای زن) و رابطھ آنھا با متقاضی را وارد کنید (برای مثال 
 نام آن شخص را در اینجا اضافھ کنید. شماره تأمین اجتماعی کلیھ افراد ساکن در خانھ را بنویسید.. ، درخواست می کنید از قبل در خانھ شما اقامت داشتھ است

  ، سیاه پوست یا آمریکایی آفریقایی ، آسیایی ، آالسکاییبومی آمریکایی یا  سرخپوستمشخص کنید:    ، ھمھ مواردی را کھ برای ھر شخص اعمال می شود  نژاد:
 گوامانی یا شامورو. ، ساموایی ، ویتنامی  ، کره ای ، ژاپنی ، فیلیپینی  ، چینی ، قفقازی  ، بومی ھاوایی یا دیگر جزیره نشین اقیانوس آرام

سایر  ، پورتوریکو ، آمریکایی مکزیکی یا چیکانو ، کزیکیم ، اگر اسپانیایی / پرتغالی تبار/ التین ھستید با یکی از قومیت ھای زیر نشان دھید:  کوبایی  تبار:
 برگھ ھای اضافی را ضمیمھ کنید.  ، اسپانیایی / پرتغالی تبار / التین. در صورت لزوم برای افراد در خانھ 

توانایی شما در  مراقبت از کودکان  آدرس پستی و ایمیل و شماره تلفن سھ نفری را بنویسید کھ شما را بھ خوبی می شناسند و می توانند ، نام  مراجع شخصیتی: .15
افی ضمیمھ کنید. را تایید کنند.  نام یکی از اقوام بھ عنوان مرجع مورد نیاز است. بھ عالوه، تمام کودکان بالغ را ذکر کنید.  در صورت نیاز یک برگ اض

DCYF  را بخواھد.   بیشتری مراجعھممکن است 
) سال گذشتھ بھ طور متوالی خارج از واشنگتن 5تقاضی یا کسی کھ در آن ملک زندگی کرده است در پنج (مشخص کنید کھ آیا ھر م  سایر ایاالت اقامت:  .16

ایالت و اینکھ چھ ماھھا و سالھایی در آن  ، شھر ، لطفاً آنجا را با نام  ، ) سال گذشتھ در خارج از واشنگتن زندگی کرده اید5زندگی کرده است.  اگر در طول پنج (
 شھر و ایالت زندگی کرده اید مشخص کنید.

17. )C-A:مشخص کنید کھ گواھینامھ رانندگی معتبر و بیمھ مسئولیت دارد.  بیمھ مسئولیت برای کلیھ  ، برای ھر شخص در خانھ کھ رانندگی می کند  ) رانندگان
 دکانی کھ تحت مراقبت شما ھستند الزامی است. وسایل نقلیھ مورد استفاده در حمل و نقل کو

18. )A-G(  "X"  .را در کادر مناسب قرار دھید 
لطفاً توضیحات  ، سال) کھ در خانھ زندگی می کنند پاسخ "بلھ" عالمت گذاری شده است 18اگر برای متقاضی یا سایر بزرگساالن (ھمھ افراد باالی  •

اضافی ارائھ دھید و بھ درخواست ضمیمھ کنید.  نشان دادن جواب "بلھ" ممکن است شما را رد صالحیت نکند.  شما   برگمربوط بھ شرایط را روی 
 فرصت این را دارید کھ در مورد پاسخھایتان بحث کنید. 

 اطالعات تماس اضطراری:  .19
 ه تلفن  دو نفر را ذکر کنید.آدرس و شمار ، لطفاً برای مواقع اضطراری نام  •
 اما در جامعھ دیگری کھ متقاضی در آن زندگی می کند و دیگری باید در ایالت دیگری باشد.  ، یک نفر باید در ایالت واشنگتن باشد  •

 
 متقاضی (ھا) باید قبل از ارسال درخواست را امضا کرده و تاریخ بزنند. -
 کند.تکمیل این فرم تأیید متقاضی را تضمین نمی  -
 یا آژانس استقرار کودک تماس بگیرید.  DCYFلطفاً با  ، از وقت و صبری کھ بھ خرج دادید متشکرم.  اگر سوالی دارید یا در تکمیل این فرم بھ کمک نیاز دارید  -

 


