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DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES (DCYF) 

 خطة زیارة
Visit Plan 

 التاریخ:
      

 رقم التعریف الخاص بخطة الزیارة
      

 ) القائم باإلحالةCAاسم العامل التابع إلدارة الطفل (
      

 رقم الھاتف (ورمز المنطقة)
      

 البرید اإللكتروني الخاص بعامل إدارة األطفال
      

 )DSHSمكتب إدارة الخدمات االجتماعیة والصحیة (
      

 رقم الفاكس (ورمز المنطقة)
      

 اسم المشرف التابع لعامل إدارة األطفال
      

 رقم الھاتف (ورمز المنطقة)
      

 نوع الزیارة

 زیارة أخ            زیارة والد / طفل          نوع الزیارة:

 شخصیًا وإلكترونیًا           إلكترونیًا           شخصیًا             الطریقة:

 االنتقاالت فقط           بدون انتقاالت           باالنتقاالت   االنتقاالت:

 مساعد حالة / طبیب مقیم      والد بالتبني         قریب / مقدم رعایة بالغ مناسب        متعاقد     نوع مقدم الرعایة: 

       غیر ذلك   متطوع     
       مقدم الرعایة المفضل: 

 ) زیارات متتالیة3الوالد حضر أو غاب في ثالث ( -إعادة اإلحالة            مبدئي           سبب الخطة / اإلحالة:

 تغییرات في موقع الزیارة أو عدد مرات الزیارة أو مدة أو مستوى اإلشراف -تحدیث      انسحاب موفر الرعایة      -إعادة اإلحالة         

 ) أشھر3كل الزیارات المشرف علیھا كل ثالثة ( –إعادة التكلیف        

 مستوى اإلشراف

 غیر مشرف علیھ     
 الوالد ھو موفر الرعایة الرئیسي ولدیھ القدرة على إظھار االستعداد والقدرة على العنایة بالطفل بأمان طوال مدة الزیارة. .أ

 اإلشارة إلیھا.یجب إدارة أي تھدیدات للسالمة من خالل تطویر خطة السالمة إذا تمت  .ب

 مراقب     
 الوجود في الموقع طوال مدة الزیارة؛  أ. 
 إجراء مراقبات دوریة یمكن من خاللھا رؤیة وسماع التواصل بین الوالد والطفل؛ ب. 
 اجة.یكون متاًحا بسھولة للتدخل عند الح ج. 

 مشرف علیھ     
 أثناء الزیارة. في كل األوقات یكون على مستوى مباشر لرؤیة وسماع الطفل وكل أطراف الزیارة  أ. 
 استخدامھا.یجب على عامل خدمة الزیارة اصطحاب الوالد وكل األطفال إلى دورة المیاه إذا أراد أحدھم  ب. 
 ).DCYFیتم اإلشراف على زیارات األخ إال إذا تم توجیھ أي تعلیمات أخرى بخالف ذلك من قبل عامل إدارة األطفال ( ج. 

الت واشرح لماذا ال عم االنتقااشرح لماذا ال یمكن عدم اإلشراف على الزیارات.  قم بوصف كل الموارد التي تم التحري عنھا بدقة قبل اختیار اإلشراف المتعاقد علیھ ود 
 یمكن استغالل موفر رعایة غیر متعاقد.
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 عدد مرات الزیارة والمدة
 ساعة        ما المدة التي ینبغي تحدیدھا لكل زیارة؟        مرة في       ما ھو عدد الزیارات أسبوعیًا/شھریًا؟  

 (التاریخ)       تم اعتماد الزیارات اللیلیة ابتداًء من
 ھل وقت الزیارة قابل للتعدیل؟

 نعم      
 ال؛ یُرجى تحدید الیوم والوقت الالزمین للزیارة (الزیارات):       
       

 قررت المحكمة ما یلي:
      

 األطفال المشاركون في الزیارات

االلتحاق األصلي وقت  رقم تعریف الحالة اسم الطفل /  رقم التعریف الشخصي
)OPD( النوع االجتماعي السن 

وزن الطفل 
(ضروري الختیار 

مقعد الطفل في 
 السیارة)

المواد التي یعاني الطفل 
من حساسیة منھا (إذا 
وجدت، یُرجى كتابتھا 
بالتفصیل في التعلیمات 
 الخاصة بالحالة أدناه)

 نعم                                        
 ال     
 غیر معروف    

 نعم                                        
 ال     
 غیر معروف    

 نعم                                        
 ال     
 غیر معروف    

 نعم                                        
 ال     
 غیر معروف    

 نعم                                        
 ال     
 غیر معروف    

 نعم                                        
 ال     
 غیر معروف    

 الوالد/ الوصي المشارك في الزیارات
 ھناك حاجة إلى مترجم اللغة األساسیة رقم الھاتف البرید اإللكتروني االسم

                         

                         

                         

                         

 الذین تمت الموافقة علیھمالمشاركون اآلخرون في الزیارات 
 رقم الھاتف الصلة االسم
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 المواقع المقبولة للزیارة
 ) للعائالت عالیة الخطورة.DSHSینبغي أن تتم الزیارات في أقل البیئات تقییًدا.  ینبغي أن یتم حجز مكاتب إدارة الخدمات االجتماعیة والصحیة (

 العنوان اسم الموقع

            

            

            

            
 التعلیمات الخاصة بالزیارة

 بتحدید أي شروط / قیود خاصة بشأن الزیارات فیما یتعلق بمعلومات حول صحة الطفل وسالمتھ بما في ذلك:قم 
 احتیاجات خاصة بالنمو وأنواع الحساسیة واالحتیاجات الطبیة وقیود التغذیة وغیر ذلك. •
 ء الزیارات وإعادة تحدید مواعید الزیارات ووقت الوصول وغیر ذلك.السلوكیات المتوقعة من الوالدین أثناء الزیارات بما في ذلك قواعد الزیارة بشأن إلغا  •
 تحدید ما إذا كان مسموًحا للمشاركین في الزیارة الذھاب إلى الخارج أثناء الزیارة أم ال. •
جون)، یُرجى توفیر المعلومات أو الزیارة عن طریق الفیدیو المستخدم في الس Face Timeأو  Skypeإذا كانت الزیارة / االتصال إلكترونیًا (عن طریق   •

 المحددة بشأن استخدام جھاز الكمبیوتر أو أي جھاز وسائط آخر.
قع اإللكتروني إذا كانت الزیارة تتم في منشأة إصالحیة، یُرجى توفیر المعلومات الخاصة بالحصول على إذن اصطحاب الطفل (األطفال) عن طریق زیارة المو  •

 ").Family and Friendsواختیار عالمة التبویب "العائلة واألصدقاء" (" http://www.doc.wa.gov على) DOCالخاص بإدارة اإلصالحیات (
      

 التاریخ توقیع باحث الحالة
       

 التاریخ توقیع الوالد
       

 التاریخ توقیع الوالد
       

 التاریخ توقیع الوالد
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	الطريقة:             شخصيًا           إلكترونيًا           شخصيًا وإلكترونيًا
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	     متطوع   غير ذلك      
	 مقدم الرعاية المفضل:      
	سبب الخطة / الإحالة:           مبدئي           إعادة الإحالة - الوالد حضر أو غاب في ثلاث (3) زيارات متتالية
	        إعادة الإحالة - انسحاب موفر الرعاية          تحديث - تغييرات في موقع الزيارة أو عدد مرات الزيارة أو مدة أو مستوى الإشراف
	       إعادة التكليف – كل الزيارات المشرف عليها كل ثلاثة (3) أشهر
	     غير مشرف عليه
	أ. الوالد هو موفر الرعاية الرئيسي ولديه القدرة على إظهار الاستعداد والقدرة على العناية بالطفل بأمان طوال مدة الزيارة.
	ب. يجب إدارة أي تهديدات للسلامة من خلال تطوير خطة السلامة إذا تمت الإشارة إليها.
	     مراقب
	 أ. الوجود في الموقع طوال مدة الزيارة؛ 
	 ب. إجراء مراقبات دورية يمكن من خلالها رؤية وسماع التواصل بين الوالد والطفل؛
	 ج. يكون متاحًا بسهولة للتدخل عند الحاجة.
	     مشرف عليه
	 أ. يكون على مستوى مباشر لرؤية وسماع الطفل وكل أطراف الزيارة  في كل الأوقات أثناء الزيارة.
	 ب. يجب على عامل خدمة الزيارة اصطحاب الوالد وكل الأطفال إلى دورة المياه إذا أراد أحدهم استخدامها.
	 ج. يتم الإشراف على زيارات الأخ إلا إذا تم توجيه أي تعليمات أخرى بخلاف ذلك من قبل عامل إدارة الأطفال (DCYF).

