
(CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN) 

(CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN)   (NGÀY)

TÊN

ĐỊA CHỈ

THÀNH PHỐ  MÃ BƯU ĐIỆN  SỐ VÙNG/SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỨA TRẺ, ĐỨA TRẺ PHỤ THUỘC CHƯA LÀ VỊ THÀNH NIÊN VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÓ QUYỀN ĐƯỢC 
THÔNG BÁO TỚI CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP THÍCH HỢP ĐỂ LIÊN LẠC VỀ KHIẾU NẠI, ĐÓ LÀ:

(GHI TÊN NHÀ/CƠ SỞ) (GHI ĐỊA CHỈ NHÀ/CƠ SỞ)

(GHI TÊN CỦA ĐỨA TRẺ/ĐỨA TRẺ PHỤ THUỘC CHƯA LÀ VỊ THÀNH NIÊN)

(CHỮ KÝ CỦA ĐỨA TRẺ/ ĐỨA TRẺ PHỤ THUỘC CHƯA LÀ VỊ THÀNH NIÊN)              (NGÀY)

GIẢI THÍCH: Đạo luật Quy định của California, Tiêu đề 22, Đoạn 6 đòi hỏi mỗi đứa trẻ và những đứa trẻ phụ thuộc chưa 
là vị thành niên được giữ tại một nơi được cấp giấy phép là nơi cư trú của trẻ em hoặc nhà giữ trẻ phải được thông báo 
về quyền lợi cá nhân của đứa trẻ và đưa ra một bản sao của các quyền lợi này. Nhà Tập thể cũng được yêu cầu phải 
thông báo những quyền lợi tại cơ sở. Do đó, mẫu đơn này được thiết kế để đáp ứng cả nhu cầu của trẻ em và những 
đứa trẻ phụ thuộc chưa là vị thanh niên được giữ tại nhà/cơ sở và được cấp giấy phép, được yêu cầu phải cung cấp bản 
sao và thông báo các quyền lợi này.

Đơn này mô tả các quyền lợi cá nhân được cho mỗi đứa trẻ và những đứa trẻ phụ thuộc chưa là vị thành niên được giữ 
tại nhà/cơ sở và nêu tên cơ quan được cấp giấy phép thích hợp để liên lạc với các khiếu nại có liên quan. Một đơn khiếu 
nại liên quan đến cấp giấy phép dành cho cơ sở nhà giữ trẻ em cũng có thể được nộp bằng cách liên lạc tới các Cục 
Thông tin và Trung tâm Khiếu nại tại số (844) 538-8766. 

Mẫu đơn này sẽ được xem xét, hoàn tất và ký kết bởi mỗi đứa trẻ, đứa trẻ phụ thuộc chưa là vị thành niên và đại diện ủy 
quyền cho trẻ hoặc đứa trẻ phụ thuộc chưa là vị thành niên ghi danh vào nhà/cơ sở. Các trẻ con, đứa trẻ phụ thuộc chưa 
là vị thành niên, và người đại diện được ủy quyền cũng có quyền lợi nhận được một bản sao hoàn tất của mẫu đơn bản 
chỉnh đã được ký. Mẫu đơn chính được ký sẽ được giữ lại trong các hồ sơ con em hoặc đứa trẻ phụ thuộc chưa là vị 
thành niên mà được duy trì bởi các nhà/cơ sở.

GỬI TỚI: TRẺ CON, ĐỨA TRẺ PHỤ THUỘC LÀ VỊ THÀNH NIÊN VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

Sau khi tiết lộ được công khai và đầy đủ về các quyền lợi cá nhân như đã giải thích, hoàn tất việc ghi nhận sau đây:

CÔNG NHẬN: Tôi/Chúng tôi đã được tư vấn cá nhân của, và đã nhận được một bản sao của các quyền lợi cá nhân 
trong phần Đạo luật Phúc Lợi và Định Chế mục 16001.9(a) và Đạo luật Quy chế California, Tiêu đề 22, Đoạn 6 tại thời 
điểm ghi danh:
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CÁC QUYỀN LỢI CÁ NHÂN
Các Cơ sở Cư trú của Trẻ em

Theo Đạo luật Quy định Phúc Lợi và Định Chế mục 16001.9(a), quý vị đang có điều kiện dành cho những 
quyền cá nhân sau đây:

u Để sống trong một ngôi nhà an toàn, lành mạnh và thoải mái, nơi quý vị được tôn trọng đối xử.
u Để được tự do về thể chất, tình dục, tình cảm hoặc lạm dụng, hoặc trừng phạt thể xác.
u Để nhận được thức ăn đầy đử và bổ dưỡng, quần áo đầy đủ, và, đối với thanh niên trong nhà tập thể, cho phép.
u Để nhận y tế, nha khoa, nhãn khoa, và các dịch vụ sức khỏe tâm thần.
u Để được miễn phí quản trị của thuốc hay chất lạm dụng, trừ khi được phép của bác sĩ.
u  Để liên lạc với các thành viên gia đình, trừ khi ra lệnh cấm của tòa án, và nhân viên xã hội, luật sư, những người biện hộ trẻ 

nuôi dưỡng và người ủng hộ, Người Biện hộ Đặc biệt Do Tòa Bổ nhiệm (CASAs), và nhân viên quản chế.
u Để truy cập và liên lạc với anh chị em, trừ khi ra lệnh cấm của tòa án.
u  Để liên lạc với Community Care Licensing Division của Bộ Dịch vụ Xã hội Tiểu bang hoặc Thanh tra Chăm sóc Nuôi dưỡng 

Tiểu bang về hành vi vi phạm quyền lợi, để nói chuyện với đại diện của các cơ quan này bảo mật, và được tự do khỏi sự đe 
dọa hoặc trừng phạt cho việc khiếu nại.

u Để thực hiện và nhận các cuộc gọi điện thoại bảo mật và gửi và nhận thư chưa mở, trừ khi ra lệnh cấm của tòa án.
u Tham dự các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động của sự lựa chọn của quý vị.
u  Để duy trì một trương mục ngân hàng công bố và quản lý thu nhập cá nhân, phù hợp với lứa tuổi và trình độ phát triển, trừ khi 

bị cấm bởi kế hoạch trường hợp của quý vị.
u Để không bị khóa trong một căn phòng, căn nhà, hoặc cơ sở, trừ khi được đặt trong một cơ sở điều trị của cộng đồng.
u  Đến trường học và tham gia vào các hoạt động làm giàu ngoại khóa, văn hóa, và cá nhân phù hợp với lứa tuổi và trình độ phát 

triển, với sự gián đoạn tối thiểu để đi học và ổn định giáo dục.
u Để làm việc và phát triển các kỹ năng làm việc ở một mức độ phù hợp lứa tuổi, phù hợp với pháp luật của chánh quyền.
u  Để có quan hệ xã hội với những người bên ngoài hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng, bao gồm giáo viên, các thành viên giáo hội, 

người hướng dẫn và bạn bè.
u Để tham dự các lớp học Chương trình Sống Độc lập và sinh hoạt nếu quý vị 16 tuổi trở lên.
u Để tham dự phiên tòa xét xử và nói chuyện với các thẩm phán.
u Để có không gian lưu trữ cho sử dụng cá nhân.
u Để được tham gia vào sự phát triển của chương trình trường hợp của quý vị và lên kế hoạch cho vị trí cố định.
u  Để xem lại dự định trường hợp của quý vị và lên kế hoạch cho vị trí cố định, nếu quý vị là 12 tuổi trở lên và có một vị trí cố 

định, và để nhận được thông tin về kế hoạch và trường hợp ở bên ngoài nhà, kể cả được nghe tin về những thay đổi kế hoạch.
u Để được miễn phí từ các tìm kiếm không hợp lý của đồ dùng cá nhân.
u Để giữ bảo mật mọi tòa án cho vị thành niên ghi lại phù hợp với pháp luật hiện hành. 
u  Để có thể truy cập công bằng và bình đẳng cho tất cả các dịch vụ có sẵn, vị trí, chăm sóc, điều trị và lợi ích, và để không bị 

phân biệt đối xử hoặc quấy rối trên nền tảng thực tế hoặc cảm nhận chủng tộc, xác định dân tộc, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, 
màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, giới tính, khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất hoặc tình trạng nhiễm HIV.

u  Để được đặt trong chăm sóc ngoài nhà theo giới tính của quý vị, bất kể giới tính hay giới tính được liệt kê trong hồ sơ tòa án 
phúc lợi hoặc con của quý vị

u  Để có người chăm sóc và nhân viên phúc lợi trẻ em đã nhận được hướng dẫn về năng lực văn hóa và sự nhạy cảm liên quan 
đến, và thực hành tốt nhất cho, chăm sóc đầy đủ cho người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới trẻ trong 
việc chăm sóc ngoài nhà.

u  16 tuổi trở lên, có quyền truy cập vào thông tin hiện có liên quan đến việc lựa chọn giáo dục có sẵn, bao gồm, nhưng không 
giới hạn, các môn học cần thiết cho các chương trình giáo dục nghề nghiệp và sau trung học và các thông tin liên quan đến 
viện trợ tài chính cho giáo dục sau trung học.

u  Để có quyền truy cập vào độ tuổi thích hợp, thông tin chính xác về y tế về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng ngừa mang thai 
ngoài ý muốn, và việc phòng ngừa và điều trị các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục ở 12 tuổi trở lên.
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Quyền lợi cá nhân đối với trẻ em và trẻ em có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt được quy 
định tại Đoạn 6 của Tiêu đề 22 của Đạo luật Quy định California:

 • Nhà Tập Thể: 22 CCR §§ 84072, 84072.3, 84272
 • Nhà Giữ Trẻ Diện Tích Nhỏ: 22 CCR §§ 83072, 83072.2
 • Cơ sở Điều trị Cộng Đồng: 22 CCR § 84172(b) 
 • Nhà Cung Cấp Chuyển Tiếp Nhà Ở: 22 CCR § 86072
 • Gia đình Nuôi dưỡng / Chứng nhận Gia đình: 22 CCR § 89372(a)

Quyền lợi cá nhân đối với trẻ phụ thuộc chưa là vị thanh niên được quy định trong Tiêu Chuẩn 
Cấp Giấy Phép Tạm Thời AB 12 cho Đứa Trẻ Phụ Thuộc Chưa Là Vị Thành Niên Trong Chăm 
Sóc Nuôi Dưỡng:

 • Nhà Tập Thể: § 84472(b) 
 • Nhà Giữ Trẻ Diện Tích Nhỏ: § 83172(b)
 • Nhà Cung Cấp Chuyển Tiếp Nhà Ở: § 86172(b)
 • Gia đình Nuôi dưỡng / Chứng nhận Gia đình: § 893172(b)
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