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Listă de verificare privind cererea pentru plasament neacreditat 
Unlicensed Placement Application Checklist 

 Cerere privind studiul de plasament familial DCYF 10-354: Completați în întregime și menționați datele de contact 
ale celor trei persoane de referință, care să includă adresele poștale și numerele de telefon. Două dintre persoanele 
de referință nu trebuie să fie relaționate, iar una dintre persoanele de referință trebuie să fie relaționată și menționați 
toți copii majori. Autorul studiului de plasament va contacta persoanele de referință prezentate.  

 Formularul Background Authorization (BAF - Autorizarea verificării antecedentelor), DSHS 09-653: Persoanele 
peste 16 ani care locuiesc în centre trebuie să depună un formular BAF sau să furnizeze o copie a fotografiei 
documentului de identificare. Secțiunea 2 privind formularul BAF trebuie completată în întregime. 
După primirea formularului BAF, persoanele de peste 18 ani și cele cu vârsta de 16 și 17 ani care au locuit în afara  
statului Washington în ultimii trei ani vor primi instrucțiuni pentru stabilirea unei programări pentru verificarea 
amprentei. Notă: Puteți completa online formularul BAF pe https://fortress.wa.gov/dshs/bcs/. Acest link 
funcționează cel mai bine în browserul de internet Chrome. 
• Pentru toate formularele BAF completate online, veți primi un număr de confirmare/verificare a identității. Oferiți 

informațiile respective asistentului social care se ocupă de studiul de plasament pentru a le prelucra. 

 Plan de evacuare în situații de urgență DCYF, 16-204: Completați și semnați acest plan. 
 Situație financiară, DCYF 14-452: Atașați documentul de verificare a venitului (de exemplu, declarații de impozitare, 

fluturași de salariu etc.). 
 Raport medical al solicitantului, DCYF 13-001: Pentru fiecare solicitant, este necesară efectuarea unei examinări 

fizice în ultimele 12 luni. Semnați cu inițiale secțiunea din partea de sus a formularului și oferiți-i asistentului social 
care se ocupă de studiul de plasament informațiile de contact ale furnizorului dvs. de servicii medicale. Asistentul 
social al studiului de plasament va trimite solicitarea de servicii medicale direct către furnizor. 

 Informații cu caracter personal, DCYF 15-276: Necesare pentru fiecare solicitant. 
 Copie după permisul de conducere și asigurarea auto: Oferiți copiile respective pentru fiecare solicitant. 
 Vaccinări actuale antitetanos sau antidifterie (pertussis / tuse convulsivă) pentru toți membrii familiei, dacă se 

solicită îngrijire pentru copiii sub doi ani. 

NOTE:  
1. Depunerea documentelor toate odată va determina ca procesul să avanseze mai rapid și mai eficient, însă nici 

nu dorim ca acest lucru să rețină procesul. Vă rugăm să trimiteți informațiile pe care le dețineți, iar asistentul 
social care se ocupă de studiul de plasament poate colabora cu dvs. pentru a-l finaliza. 

2. De asemenea, formularele menționate anterior sunt disponibile la cererea asistentul social care se ocupă de studiul de 
plasament. Păstrați un exemplar pentru evidențele dvs.  

3. Acest pachet include Inspecția în materie de siguranță a familiei pentru plasamentele neacreditate DCYF 10-453. 
Folosiți această listă de verificare pentru a vă pregăti plasamentul pentru inspecție. Asistentul social care se ocupă 
de studiul de plasament va completa acest formular în timpul vizitei sale în plasament.  

4. De asemenea, încurajăm rudele să apeleze la un centru de plasament acreditat. Consultați fișa informativă Acreditare 
centru de plasament pentru rude pentru a consulta beneficiile și informațiile sau despre acreditare. Asistentul social 
care se ocupă de studiul de plasament vă poate răspunde la întrebări despre modul de a obține o acreditare a 
centrului de plasament. 

5. Dacă doriți să vă oferiți ajutorul în ceea ce privește procesul studiului de plasament, contactați asistentul social care se 
ocupă de acesta sau tutorele asociat/membru. 

 
Vă mulțumim pentru interesul dvs. pentru a deveni o resursă pentru plasament! Pentru a afla mai multe informații 
despre procesul studiului de plasament sau pentru întrebări despre acesta, contactați:  
• Fostering Together la 1-866-958-KIDS (5437) pentru rezidenții din partea de vest a statului Washington sau 
• Fostering Washington la 1-877-620-5748 pentru rezidenții din partea de est a statului Washington. 
• Aceste agenții oferă asistență și servicii rudelor și altor resurse de plasament adecvate. 
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