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Mục đích của Kế hoạch An toàn này là phác thảo các trách nhiệm mà mỗi người có trong việc tạo và duy trì các điều kiện 
sẽ đảm bảo (các) con bạn được an toàn trong nhà của bạn. Sự tham gia và thông tin đầu vào của bạn trong việc phát 
triển Kế hoạch An toàn này trong khi tự nguyện là quan trọng. Kế hoạch An toàn này sẽ có hiệu lực cho đến ngày đánh 
giá được ghi nhận ở đầu kế hoạch. Kế hoạch có thể được thay đổi nếu tình hình và / hoặc hoàn cảnh gia đình của bạn 
thay đổi. Nếu một tình huống không an toàn phát triển cho con bạn, điều đó có thể khiến Sở thực hiện hành động mạnh 
mẽ hơn để bảo đảm sự an toàn của chúng. Kế hoạch An toàn này mô tả các yếu tố an toàn đã được xác định, các dịch vụ 
sẽ được triển khai để giải quyết các mối quan ngại và những cá nhân tham gia kế hoạch. 

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực từ __________________đến  ______________

Yếu tố an toàn. Liệt kê các yếu tố an toàn cụ thể và mô tả hành động / tình trạng cụ thể khiến trẻ em không an 
toàn. Hãy chắc chắn rằng tất cả mọi người tham gia trong kế hoạch này đều hiểu rõ nguy hiểm. 

Kế hoạch / dịch vụ liên quan đến an toàn để giảm thiểu các yếu tố an toàn. Những hành động nào sẽ được thực 
hiện ngay bây giờ và bởi ai để giữ an toàn cho trẻ em? 

Đội ngũ gia đình. Ai đang tham gia kế hoạch? Liệt kê tên, số điện thoại và trách nhiệm cho mỗi người tham gia. 

Người chăm sóc: Ngày: 

Người chăm sóc: Ngày: 

Trẻ em (nếu thích hợp): Ngày: 

Bên chịu Trách nhiệm khác: Ngày: 

Bên chịu Trách nhiệm khác: Ngày: 

Nhân viên Xã hội: Ngày: 

Giám sát viên: Ngày: 

Giám sát viên của chương trình (nếu có thể áp dụng): Ngày: 


