Làm Rõ về Trung Tâm Đăng Ký Lý Lịch
Nhà Chăm Sóc Trẻ Em Gia Đình Có Đăng Ký
Tiếp xúc không được giám sát với trẻ em được mô tả trong các quy tắc của Trung Tâm Đăng Ký Lý Lịch - Định Nghĩa 414061-0020(18). “’Tiếp xúc không được giám sát với trẻ em’ có nghĩa là việc tiếp xúc với trẻ em cung cấp cơ hội cho một
người khả năng trò chuyện riêng hoặc đụng chạm khi không có sự giám sát trực tiếp bởi nhà cung cấp chăm sóc trẻ hoặc
nhân viên có thẩm quyền giám sát”.
Đối với việc chăm sóc trẻ trong một tòa nhà được quy hoạch cho dân cư sử dụng và được cấp phép là Nhà Chăm Sóc Trẻ
Em Gia Đình có Đăng Ký, các cá nhân làm việc với trẻ em, bao gồm các tình nguyện viên tham gia vào hoạt động hàng
ngày, có thể hoặc sẽ có cơ hội ở một mình với trẻ và được bắt buộc phải ghi danh trong Trung Tâm Đăng Ký Lý Lịch.
Thể Loại Cá Nhân

Nhà Cung Cấp/Giám Đốc hoặc nhân viên sống hoặc làm việc trong
môi trường chăm sóc trẻ em, được trả lương hoặc không trả lương
Các cá nhân hơn 18 tuổi sống trong nhà trẻ.

Bắt Buộc Phải Được Đăng Ký
trong Trung Tâm Đăng Ký Lý
Lịch?
CÓ
KHÔNG
X
X

Phụ huynh hỗ trợ trong việc chăm sóc trẻ

X

Tình nguyện viên không được trả lương

X

Các chuyên viên tư vấn làm việc với nhà cung cấp trong giờ chăm
X
sóc trẻ để tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật hoặc các mục đích giáo dục bao
gồm nhân viên từ nguồn hỗ trợ chăm sóc trẻ và nhân viên được giới
thiệu, Chương Trình Thực Phẩm Nuôi Dưỡng Trẻ Em và Người Lớn
Khách ghé chơi thường xuyên (hàng tuần), khách viếng thăm nhà,
X
hoặc khách ở lại qua đêm
Khách viếng thăm nhà lâu dài là người ở trong nhà chăm sóc trẻ
X
nhiều hơn 14 ngày liên tiếp mỗi năm được coi là sinh sống trong
nhà.
Các cá nhân dưới đây phải được giám sát trực tiếp bởi nhà cung cấp hoặc nhân viên có thẩm quyền
giám sát
Cha mẹ đưa hoặc đón con cái của họ, v.v.
X
Khách viếng thăm nhà ngắn hạn lưu trú.
Các dịch vụ có hợp đồng chẳng hạn như phòng tập thể dục di động,
hướng dẫn đặc biệt, âm nhạc, yoga, v.v.
Các chuyên viên thỉnh thoảng làm việc trong nhà hoặc trong khuôn
viên cho các mục đích khác, không tiếp xúc với trẻ, như kỹ thuật
viên sửa chữa/dịch vụ, mục sư nhà thờ, dịch vụ dọn dẹp nhà cửa
Các chuyên viên cung cấp dịch vụ đặc biệt cho trẻ được cha mẹ
miễn chịu trách nhiệm, chẳng hạn như chương trình Can Thiệp
Sớm, trị liệu ngôn ngữ, chuyên viên tư vấn sức khỏe tâm thần.

X
X
X
X

Hãy nhớ rằng, cá nhân nào không được đăng ký trong Trung Tâm Đăng Ký Lý Lịch mà tiếp cận hoặc tiếp xúc không
được giám sát với trẻ là vi phạm quy tắc nghiêm trọng.
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