
عالقه مند به 
  Extended

 Foster Care 
)فرزندخواندگی 

تمدید یافته( استید؟

 میتوانم مستقیامً جهت پرداخت اجاره منزل و
هزینه های فردی خودم پیسه دریافت کنم؟

در صورتیکه باشنده جای و محل تعیین شده فرزندخواندگی استید، مراقب 

پیسه ای را دریافت میکند که جهت پرداخت هزینه های مراقبتی تان 

میباشد. در صورتیکه جهت اقامت درمحیط  SIL  تایید شده اید، بطور 

مستقیم پیسه را جهت مساعدت به پرداخت هزینه های زنده گی تان 

دریافت خواهید کرد.

در صورتیکه تصمیم بگیرم تحت مراقبت نمانم، 
میتوانم بعدا نظرم را تبدیل کنم؟

بلی! میتوانید در صورت ضرور تا سن  21  سالگی وارد پروگرام شده و از آن 

خارج شوید.

چطور مجدد وارد شوم؟
با نمبر  4276-363-866-1  به تماس شوید و به ما معلومات دهی کنید تا 

بتوانید عضوی از این پروگرام باشید.

منابع
 www.independence.wa.gov 

 www.washingtonconnection.org 

سواالت پرسان شده مکرر
 میتوانم با پدر و مادر اصلی خودم زنده گی کنم و سرویس های  	

 extended foster care  را دریافت نمایم؟

بصورت موردی، ممکن است بتوانید با والدین اصلی خود زنده گی کنید. پرسنل دوسیه 

تان یا محکمه باید این انتخاب  SIL  را قبل ازتعیین جای و محل اسکان تایید کند.

 میتوانم در ولسوالی یا ایالت سائری زنده گی کنم و همچنان این  	

سرویس ها را دریافت نمایم؟

بلی. ممکن است بتوانید از ایالت یا ولسوالی خارج شوید و همچنان سرویس ها را دریافت 

نمایید. جهت تدوین پالن با پرسنل تخصیص داده شده دوسیه تان گپ و گفت بزنید.

 در صورت بارداری یا داشتن طفل میتوانم سرویس های  EFC  را  	

دریافت کنم؟

بلی. در صورتیکه واجد شرایط  EFC  باشید، میتوانید اشتراک پیدا کنید. همچنان ممکن 

است طفلتان حمایت های بیشتری دریافت کند.

	   Independent Living Skills  جهت تداوم کار با مدیر دوسیه  

)مهارت های زنده گی مستقل، ILS(  باید در  EFC  بمانم؟

نخیر. واجدیت شرایط  ILS  بودن شما تحت تاثیر اشتراک پیدا کردن تان در پروگرام 

 EFC  قرار نمیگیرد. لطفاً به کار با مدیر دوسیه تان ادامه دهید یا به دنبال سرویس های 

ریاست  ILS  محلی خودتان باشید. آنها منبعی عالی استند و بهتان در پالن ریزی آینده 

تان مساعدت میرسانند.

همچنان بیمه صحی خواهم داشت؟ 	

بلی. بیمه  Apple Health  تان تا 26 سالگی شما تداوم خواهد داشت. جهت کسب 

معلومات بیشتر، با  Foster Care Medical Team  )تیم صحی فرزندخواندگی  ، FCMT)  در 

  Health Care Authority  )سازمان مراقبت صحی) به نمبر  1-800-562-3022  

داخلی  15480  به تماس شوید یا به طریق  FCMT@hca.wa.gov  ایمیلی روان کنید.

CHILDREN, YOUTH & FAMILIES
Washington State Department of

 جهت اینکه عضوی از این پروگرام باشید، با پرسنل

 دوسیه تان گپ و گفت بزنید یا با نمبر  1-866-363-4276  

به تماس شوید
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 در صورتیکه میخواهید کاپی هایی از این سند را در قالب یا لسان

  DCYF )روابط عامه(  Constituent Relations  بدل داشته باشید، لطفا با  

.)ConstRelations@dcyf.wa.gov ,360-902-8060 | 1-800-723-4831( به تماس شوید 
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  Extended
 Foster Care 

)فرزندخواندگی 
 تمدید یافته( 

چه است؟

شما ممکن است 

واجد شرایط 

باشید!

 EFC( Extended Foster Care(  پروگرامی رضاکارانه است 

که به نوجوانان وابسته این انتخاب را ارائه میدهد که تا سن 

 21  سالگی در سرویس های مراقبتی باقی بمانند تا از دوره 

انتقال موفقیت آمیز شان به استقالل شان حمایت گردد.

 Extended Foster Care  چه کاری برای من انجام 
خواهد داد؟

 EFC  حمایت مستمری را در رابطه با انتخاب های تعیین جای و محل 

اسکان و سرویس ها ارائه میکند، در حالیکه شما همچنان به تقویت 

مهارت های مورد ضرور جهت استقالل تان ادامه میدهید. میتوانید لیسه 

عالی را تمام کنید، به پوهنتون بروید، حرفه ای را تعلیم ببینید، وظیفه 

ای پیدا کنید و باالی اهداف دوره انتقال خود کار کنید. سرویس ها ممکن 

است به شمول مساعدت در موارد ذیل باشد:

حمایت پالن ریزی دوره انتقال	 

تعیین جای و مکان اسکان	 

دسترسی به منابع جمعی مانند کوپن غذا 	 

ارجاع به ارائه دهندگان صحی و صحت روان	 

در صورتی واجد شرایط استید که:
در تولد  18  سالگی تان وضعیت وابستگی داشتید، و	 

کم از کم یکی از پنج شرط اشتراک یافتن را برآورده نمایید.	 

شرایط اشتراک یافتن چه استند؟
باید بطور فعال روی کم از کم یکی از این کتگوری ها کار کنید:

رجیستر شدن در لیسه عالی یا پروگرام  GED ؛	 

درخواست دادن یا رجیستر شدن در کالج یا یک پروگرام حرفه ای؛	 

 اشتراک یافتن در پروگرام یا فعالیتی که جهت ترویج یا رفع موانع کاریابی 	 

تدوین شده است.

کار  80  ساعت یا بیشتر بصورت ماهوار؛ یا	 

 به دلیل یک وضعیت صحی مستند قادر به اشتراک یافتن در کدام 	 

یک از فعالیت های فوق نباشید. اسناد کتبی باید به پرسنل دوسیه 

ارائه شود و به توسط یک ارائه دهنده مراقبت های صحی دارای جواز 

تایید شده باشد.

مسئولیت های من چه استند؟
در یکی از شرایط اشتراک یافتن فعالیت نمایید 	 

کم از کم یک بار در ماه با پرسنل دوسیه تان حضوری مالقات کنید 	 

 جهت دستیابی به پالن هایی که در پالن دوره انتقال تان تعیین شده 	 

است، با پرسنل دوسیه تان کار کنید

جهت استقالل و خودکفایی مساعی نمایید	 

 انتخاب های تعیین جای و محل اسکان من
 چه استند؟

انتخاب های تعیین جای و محل اسکان کدام دوسیه با دوسیه دیگر متفاوت 

است، به اساس پالن دوره انتقال تان، باید به توسط پرسنل تخصیص یافته 

تان یا محکمه تایید شود و ممکن است به شمول موارد ذیل باشد:

مرکز فرزندخواندگی دارای جواز؛	 

مرکز گروپی؛	 

 محیط  Behavior Rehabilitation Services  )سرویس های توان 	 

بخشی رفتاری(؛

 محیط  Supervised Independent Living  )زندگی مستقل تحت 	 

نظارت،  SIL ( که به شمول موارد ذیل بوده لیکن بدان محدود نیست: 

آپارتمنت ها 	

ترتیبات اتاق و تختخواب 	

خوابگاه/سالن اسکان کالج یا پوهنتون 	

 AmeriCorps  یا  Job Corps  )جاب کورپس) 	

محیط های هم اتاقی مشترک 	

اجاره اتاق 	

والدین/سرپرستان 	

اقارب/سائر کالنساالن 	

مرکز فرزندخواندگی دارای جواز با ترتیبات اتاق و تختخواب 	

با حمایت اطرافیان تان به کار روی اهداف تان ادامه دهید.


