
EXTENDED FOSTER CARE SERVICES VOLUNTARY PLACEMENT AGREEMENT 
431-DCYF 15  DA  (2/2021) Dari 

                                               Private Agency Staff     DDA Social WorkerCOPY TO:  DCYF Case File     Foster Parent      

 

 

 پروگرام تمدید یافتھ فرزند خواندگی 
 ) VPAقرارداد مراقبت رضاکارانھ (

Extended Foster Care Program Voluntary 
Placement Agreement (VPA) 

 ) IDشناسھ فردی (
      

 تاریخ تولد  
      

 میباشد  DCYF(نام نوجوان) و         این توافقنامھ بین 
I. جوان گواھی میدھد کھ : 

 سالگی یا بیشتر از آن نرسیده ام.  21بھ    2020اپریل  1ام داشتم و قبل از  سالگی 18من  وابستگی آشکار بھ تولد   •
روز پس از امضای این قرارداد،   179باشم و ظرف  DCYF» فرزندخواندگی و  و محل  میدانم کھ قانون من را ملزم میکند کھ تحت «مرجع تعیین جای •

 حاضر شوم.  بصورت یک فرد وابستھ غیر صغیر در جلسھ استماع محکمھ نوجوانان 
 گی کنم.  ه یا محکمھ زند DCYFمیدانم جھت اینکھ واجد شرایط باقی بمانم، باید در یک مکان مورد تایید  •

II. نوجوان موافقت میکند کھ : 
ھای مورد ضرور  پیشرفت مداوم در تکمیل اھداف مشخص شده در پالن دوسیھ ام داشتھ باشم کھ ممکن است بھ شول تعلیم، حرفھ، کاریابی و سائر مھارت •

 جھت استقالل باشد.  
بھ من تخصیص داده میشود تا  در تصمیم گیری درمورد دوسیھ ام مشارکت داشتھ باشم و در صورتیکھ از قبل وکیل نداشتھ باشم، از طرف محکمھ وکیلی •

 در رویھ محکمھ بھ من مساعدت برساند.
 عدت بھ دوره انتقال ام اشتراک پیدا کنم).ااز تمام دستورات محکمھ وابستگی پیروی کنم (منحیث مثال، در سرویس ھای ارائھ شده جھت مس •
 یا محکمھ ام باقی بمانم.   DCYFدر محل و جای مورد تایید   •
 ین جای و محل پیروی نمایم. از کدام قوانین تعی  •
 محل و جای تعیین شده خود را ترک نکنم.  جوازساعت بدون   72بیش از  •
ای واجدیت  کم از کم بصورت ماھوار با مددکار اجتماعی منصوب شده مالقات کنم تا پیشرفت ام را بررسی نماید و اطمینان حاصل کند کھ ھمچنان معیار ھ  •

 اندگی را برآورده میکنم. شرایط پروگرام تمدید یافتھ فرزندخو 
جھت تعیین شدن بصورت نماینده پرداختی   DCYFدرصورتیکھ ریاست تامین اجتماعی تعیین کرده باشد کھ شما قادر بھ مدیریت مزایای خود نیستید،  •

 ھایتان درخواست خواھد داد. 
III. DCYF  موافقت میکند کھ : 

 ھ دھد. محل و جای تعیین شده یا زنده گی را در جایی کھ قانون مجاز بداند، ارائھ و حمایت نماید و سرویس ھای فرزندخواندگی را بھ نوجوان ارائ •
 اشتراک یافتن نوجوان در فعالیت تعلیمی / حرفھ ای / فعالیت رفع موانع / کاریابی / وضعیت صحی را بررسی نماید.  •
 نده گی مستقل یا سرویس ھای دوره انتقالی بھ نوجوان ادامھ دھد. بھ ارائھ مھارت ھای ز •
 اند. بھ نوجوان در ھماھنگی سرویس ھا با سائر ادارات یا آژانس ھایی کھ مزایایی را ارائھ میدھند کھ نوجوان واجد شرایط آن است، مساعدت برس •
 بررسی و آپدیت پالن دوسیھ با نوجوان. •
 نوجوان جلسھ حضوری داشتھ باشد. کم از کم یک بار در ماه با   •

IV. این توافق زمانی بھ پایان میرسد کھ : 
و  WAC 110-90-0040(1)(a)-(e)باشد و نوجوانان با الزامات واجدیت شرایط مندرج در قوانین ریاست مطابق با   2021سپتمبر   30بعد از  •

RCW 74.13.031(11)(a)(i)-(v)   .مطابقت نداشتھ باشد 
اختیار تعیین جای و محل و مراقبت از نوجوان  DCYFنوجوانان بصورت یک فرد تحت تکفل حکم شان صادر شده باشد کھ بھ  از طرف محکمھ اطفال و  •

 را میدھد، یا  
 دیگر با ورود بھ پروگرام تمدید یافتھ فرزندخواندگی موافقت نکند   •
اشتراک پیدا   WAC 110-90-190از دستورات محکمھ طبق   دیگر در پالن دوسیھ خود، بھ شمول بازدید ھای ماھوار صحی و مصئونیت، یا پیروی  •

 . نکند
 سال یا بیشتر از آن شده باشد.  21باشد و سن نوجوان  2021سپتمبر   30بعد از  •

 
 

 این قرارداد از تاریخ امضای آن الزم االجرا است 
 تاریخ  امضای متقاضی 

      
 تاریخ  DCYFامضای پرسنل دوسیھ 
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WAC 110-90-0040   چھ کسی واجد شرایط فرزندخواندگی تمدید یافتھ است؟ 
 

 وابستھ باشد و:  RCW 13.34 شرایط پروگرام تمدید یافتھ فرزندخواندگی، نوجوان در ھجدھمین سالگرد تولد خود باید تحت حصھ  یت) جھت  واجد 1(
 (الف) در پروگرام تمدید یافتھ فرزندخواندگی رجیستر شود؛ یا 
 (ب) در پروگرام تمدید یافتھ فرزندخواندگی رجیستر نشود؛ و 

 وابستگی آنھا در تولد ھجده سالگی لغو شده باشد؛ و (یک) 
در پروگرام  )  VPA(دو) درخواست میدھد تا قبل از رسیدن بھ سن بیست و یک سالگی از طریق یک توافق نامھ رضاکارانھ تعیین جای و محل (

 تمدید یافتھ فرزندخواندگی رجیستر شود.
 اصالحات، بست ولسوالی، یا زندان میتواند در پروگرام تمدید یافتھ فرزندخواندگی رجیستر شود.) نوجوان وابستھ در بست توان بخشی نوجوانان، حصھ  2(
د را از دست  ) در صورتیکھ نوجوان در پروگرام تمدید یافتھ فرزندخواندگی بوده باشد لیکن پس از آن رجیستر کردن خود را لغو کند یا واجدیت شرایط خو3(

 مجددا در پروگرام تمدید یافتھ فرزندخواندگی رجیستر شود.   VPAسن بیست و یک سالگی بھ طریق  بدھد؛ آن نوجوان میتواند قبل از
از پروگرام اخراج  2021سپتمبر  30تا  2020اپریل   1در پروگرام تمدید یافتھ فرزندخواندگی بوده باشد و بین  VPA) در صورتیکھ نوجوان بھ طریق  4(

 30تا  VPAیک سالگی رسیده است، آن نوجوان میتواند مجددا در پروگرام تمدید یافتھ فرزندخواندگی بھ طریق  شده باشد چراکھ نوجوان بھ سن بیست و 
 رجیستر شود.  2021سپتمبر 

 
WAC 110-90-0190  نوجوان جھت باقی ماندن در پروگرامEFC چھ باید بکند؟ 

 
 مگر اینکھ با حکم محکمھ جواز سائری صادر شده باشد، نوجوان باید: ،  EFCجھت باقی ماندن در پروگرام  

 بیان شده است، با اشتراک یافتن در پروگرام موافقت کند.  EFCباید ھمانطور کھ در توافقنامھ کتبی  )1(
 کند؛در پالن دوسیھ، بھ شمول بازدیدھای ماھوار صحی و مصئونیت اشتراک پیدا  )2(
برای دسترسی بھ سوابق و   DCYFمسئولیت مراقبت و تعیین جای و محل نوجوان را دارد و این کار را با جواز دادن بھ  DCYFتصدیق کند کھ   )3(

تاریخچھ مربوط بھ سرویس ھای صحی، صحت روانی، تداوی دوایی/الکلی، سرویس ھای اضافی ضرور، سوابق و تاریخچھ تعلیمی مورد ضرور جھت  
تحت    EFCواجدیت شرایط تداوم پروگرام، سوابق و تاریخچھ صحی مربوط بھ وضعیت پزشکی مستند جھت اھداف واجدیت شرایط  تعیین 

WAC 110-90-0040 (1)(f)  انجام دھد؛ و 
 در محل و جای تعیین شده فرزندخواندگی باقی بماند و از قوانین تعیین محل و جای را بھ شرح زیر پیروی نماید:  )4(

 یا تایید شده بھ توسط محکمھ اقامت داشتھ باشد؛ DCYFو جای تعیین شده بھ توسط  (الف) در محل
ھی  (ب) از پرسنل دوسیھ خود تاییدیھ بگیرد و بھ مراقب خود درمورد غیبت ھای طوالنی مدت بیش از سھ روز از محل و جای تعیین شده معلومات د

 نماید؛ و 
 ا ھمکاری نوجوان، مراقب و پرسنل تھیھ شده است پیروی کند.(ج) از دستورات محکمھ و کدام قوانبن خاصی کھ ب

 
 

 

  
 


