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ATENSYON: Ito ay isang elektronikong form sa FamLink. Dapat lamang gamitin ang Word version na ito kapag hindi 
magagamit ang FamLink. 

 

DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES (DCYF) 

Plano ng Pagbisita 
Visit Plan 

PETSA 
      

ID NG PLANO NG 
PAGBISITA 
      

PANGALAN NG TRABAHADOR NG CA NA NAG-REFER 
      

NUMERO NG TELEPONO (AT AREA 
CODE) 
      

EMAIL NG KAWANI NG DCYF 
      

TANGGAPAN NG DSHS 
      

NUMERO NG FAX (AT AREA CODE) 
      

PANGALAN NG SUPERBISOR NG DCYF 
      

NUMERO NG TELEPONO (AT AREA 
CODE) 
      

Uri ng Pagbisita 

Uri ng Pagbisita:    Pagbisita ng magulang / anak       Pagbisita ng kapatid 

Paraan:    Personal       Elektroniko       Personal at elektroniko 

Transportasyon:   May transportasyon       Walang transportasyon       Transportasyon lamang  

Uri ng Provider:   Nakakontrata   Kamag-anak / angkop na matandang tagapangalaga       Foster na 
magulang       Katulong sa kaso / intern 

   Boluntaryo   Iba       

 Gustong Provider:       
Dahilan para sa Plano / Referral:   Inisyal      Re-referral - hindi nagpakita ang magulang o nakaligtaan ang tatlong 
(3) sunod-sunod na pagbisita  

  Re-referral - inilaglag ng provider       Pag-update- Mga pagbabago sa lokasyon ng pagbisita, dalas, buong 
panahon o antas ng superbisyon 

  Muling pag-awtorisa – lahat ng pinangasiwaang mga pagbisita bawat tatlong (3) buwan 

Antas ng Pangangasiwa 

 Hindi pinapangasiwaan 
a. Ang magulang ay ang pangunahing tagapag-alaga at nagagawang ipakita ang kahandaan at abilidad na ligtas na 

alagaan ang bata para sa buong panahon ng pagbisita. 
b. Ang anumang banta sa kaligtasan ay kailangang pangasiwaan sa pamamagitan ng pagbuo ng planong 

pangkaligtasan kung natukoy. 

 Sinusubaybayan  
 a. Maging NASA SITE sa buong panahon ng pagbisita;  
 b. Magsagawa ng pana-panahong pagsuri kung kailan makikita at maririnig nila ang interaksyon ng magulang at anak; 
 c. Maging handa para sa interbensyon kung kinakailangan. 

 Pinapangasiwaan 
 a. Manatili sa loob ng direktang linya ng paningin at boses ng bata at ng lahat ng partido sa pagbisita sa lahat ng 
  oras sa buong panahon ng pagbisita. 
 b. Ang manggagagwa ng serbisyo ay dapat samahan ang magulang at lahat ng mga bata sa banyo kung may 
  nangangailangan ng palikuran.  
 c. Ang mga pagbisita ng kapatid ay pinapangasiwaan maliban kung diniderekta ng manggagawa ng DCYF. 

Ipaliwanag kung bakit ang mga pagbisita ay hindi maaaring walang pangangasiwa.  Ilarawan ang lahat ng 
mapagkukunan na sinaliksik bago ang pagpili ng kinontratang tulong na pangagasiwa at transportasyon at 
ipaliwanag kung bakit hindi maaaring gamitin ang hindi-kinontratang provider.  
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Dalas at Buong panahon 
Ilang mga pagbisita bawat linggo/buwan?        beses bawat       Gaano dapat magtagal ang pagbisita?        
oras   
Inaprubahan ang mga magdamag na pagbisita simula       (petsa) 
Maaari bang pagkasunduan ang oras ng pagbisita? 

 Oo 
 Hindi; mangyaring ibigay ang kinailangang araw at oras ng (mga) pagbisita: 

       
Iniuutos ng korte tulad ng sumusunod: 
      

Mga Anak na Sumasali sa mga Pagbisita 

PANGALAN NG BATA / ID NG 
TAO ID NG KASO: 

ORIHINAL NA 
PETSA NG 

PAGLALAGAY 
(OPD) 

EDAD KASARIAN 

TIMBANG NG 
BATA 

(KAILANGAN 
PARA SA 

PAGPILI NG 
UPUAN SA 

SASAKYAN) 

NALALAMANG 
MGA ALERDYE 

(KUNG OO, 
DETALYE SA 

SITWASYON NG 
PARTIKULAR NA 
MGA TAGUBILIN 

SA IBABA) 
                                     Oo 

  Hindi 
  Hindi alam 

                                     Oo 
  Hindi 
  Hindi alam 

                                     Oo 
  Hindi 
  Hindi alam 

                                     Oo 
  Hindi 
  Hindi alam 

                                     Oo 
  Hindi 
  Hindi alam 

                                     Oo 
  Hindi 
  Hindi alam 

Magulang / Tagapangalaga na Sumasali sa mga Pagbisita 

PANGALAN EMAIL NUMERO NG TELEPONO PANGUNAHING WIKA 
KINAKAILANGAN 

ANG 
TAGAPAGSALIN 

                         

                         

                         

                         

Iba pang Aprubadong Kasali sa Pagbisita 
PANGALAN KAUGNAYAN NUMERO NG TELEPONO 
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Katanggap-tanggap na mga Lugar ng Pagbisita 
Ang mga pagbisita ay dapat maganap sa hindi gaanong limitadong kapaligiran.  Ang mga tanggapan ng DSHS ay dapat 
ilalaan sa mga pamilyang mataas ang panganib. 

PANGALAN NG LOKASYON TIRAHAN 

            

            

            

            
Mga Tukoy na mga Tagubilin sa Pagbisita 

Kilalanin ang anumang mga natatanging kondisyon / mga limitasyon para sa mga pagbisita kaugnay ng 
kalusugan ng bata at impormasyong pangkalusugan kabilang ang: 

• Mga pangangailangan sa pag-unlad, mga alerdye, mga pangangailangang medikal, mga limitasyon sa pagkain, 
at iba pa.  

• Inaasahang mga asal ng magulang sa panahon ng mga pagbisita kabilang ang mga tuntunin kaugnay ng 
pagkansela ng mga pagbisita, muling pagpapa-iskedyul ng pagbisita, oras ng pagdating, at iba pa. 

• Tukuyin kung ang mga kasali sa pagbisita ay pinapahintulutang lumabas sa panahon ng pagbisita.  
• Kung ang pagbisita / pakikipag-ugnayan ay isang elektroniko na pagbisita (Skype, Face Time, Prison Video Visit), 

magbigay ng partikular na impormasyon kaugnay ng paggamit ng computer o ibang media na aparato.  
• Kung ang pagbisita ay magaganap sa isang Correctional na Pasilidad, magbigay ng impormasyon para sa 

pagkuha ng pahintulot na sumama sa (mga) bata sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng DOC sa 
http://www.doc.wa.gov at pagpili ng “Family and Friends” na tab. 

      

LAGDA NG MANGGAGAWA NG KASO PETSA 
       

LAGDA NG MAGULANG PETSA 
       

LAGDA NG MAGULANG PETSA 
       

LAGDA NG MAGULANG PETSA 
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