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 CSA ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ 

CSA Эцэг эхийн Зөвшөөрөл (цаашид "Зөвшөөрөл" гэнэ) нь _____(огноо) 
Арлингтон, Виржиниа мужид, доорх этгээдийн хооронд 

Эцэг эх (нар)/Хууль Ёсны 
Асрамжлагч (-д)  (арван наймаас доош наасны хүүхэд) 
төрсөн , ба ______томилсон олон нийтийн 
агентлаг, ба Арлингтон мужийн VA Олон Нийтийн Зохицуулалтын Багийн 
ажилтан (цаашид "агентлаг" гэнэ). 

Хэрвээ гарын үсэг зурсан талууд хүүхдийг улсаас дэмжсэн байгууллага 
эсвэл зөвшөөрөлтэй байгууллагад байрлуулахыг зөвшөөрсөн ба байгууллага 
бол: 
• энэ цагт хүүхдийн ашиг сонирхолд нийцсэн,
• хамгийн их тохиромжтой ба хүүхдийн хэрэгцээг хангахад хамгийн доод

хэмжээний хязгаарлалттай, ба
• хүүхдийн Гэр Бүл Үнэлгээ ба Төлөвлөлтийн Багийн (FAPT)  гишүүдээр

ба эцэг эх (нар) эсвэл хууль зүйн асрамжлагчаар (-даар) зөвшөөрөгдсөн
байх.

Хэрвээ байрлалыг шүүхээс захиран гаргасан ба эцэг эхийн сайн
дураар гаргасан байр биш тохиолдолд энэ хайрцагийг шалгана уу. 

БАЙРЛУУЛАХ ЭРХ МЭДЭЛ 

Дээр дурдсан өсвөр насны хүүхдийн эцэг эх/асрамжлагч болох би/бид 
түүний өмнөөс сайн дураараа түүнийг байрлуулах төлөвлөгөөтэй

байр
шлыг (огноонд) улсаас баталсан гэр эсвэл зөвшөөрсөн байранд нэг жилээс 
хэтрэхгүй хугацаанд байлгахаар төлөвлөж байгаа болно. 

ЭЦЭГ ЭХ/АСРАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГЧДИЙН ЭРХ БА ХАРИУЦЛАГА 

1. Би/бид миний/бидний хүүхдийн хууль ёсны асрамжлагчаар үлдэнэ.
2. Би/бид миний/бидний хүүхдүүдийн зорилго бол зөвшөөрсний дараа гэртээ

харих гэдэгтэй санал нийлж байна.
3. Би/бид миний/бидний боломжоор бүгдийг хийх болно:

• Үнэлгээний бүх арга хэмжээнд идэвхтэй ба тууштай оролцох, үйлчилгээ
төлөвлөх ба энэ зөвшилцлийн хүчинтэй хугацаанд оролцох,

• Миний хүүхдийн ба гэр бүлийн төлөвлөлт хийх, хянах ба үйлчилгээний
төлөвлөлтийг тодорхойлдог FAPT уулзалтанд оролцох ба ирэх
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гэр бүлийн хэрэгцээ, 
• Хувь Хүний Гэр Бүлийн Үйлчилгээний Төлөвлөгөө (IFSP)-д заасны 

дагуу гэр бүлийн эмчилгээний арга хэмжээнд оролцох, эцэг эхийн 
сургалт, ба/эсвэл гэр бүлийн гишүүдэд зориулсан бусад 
үйлчилгээнд оролцох, 

• Миний/бидний хүүхдийн хуваарьтай үзлэгт ирэх ба идэвхтэй оролцох, 
ба 

• FAPT ба үйлчилгээний Агентлагийг миний/бидний хүүхдийн 
байршлын тухай бүх хэрэгцээтэй мэдээллээр хангах. 

 
4. Би/бид доорх байдлаар эмчилгээний байгууламжийг олгох болно: 
• Өдөр тутмын эмнэлгийн эмчилгээ ба тусламж, үүнд яаралтай эмчилгээ 

орсон байдлаар бичгээр хийсэн зөвшөөрөл. Миний хүүхдэд маш ноцтой 
эрсдэл учруулж болох, үүнд мэс засал эсвэл аливаа нэгэн сэтгэц 
идэвхжүүлэх психоактив эмээр эмчлэх гэх эмчилгээ эсвэл 
үйлчилгээнүүд нь миний тусгай мэдээлэл авах зөвшөөрөлд хамрана. 

• Надтай/бидэнтэй холбогдох бүх хэрэгцээтэй яаралтай утасны дугаарууд. 
 

5. Би/бид CPMT-д өөрсдийн байр буй энэ харъяалалаас гадагш нүүх 
аливаа нэгэн төлөвлөгөө байгаа эсэхийг мэдээллэхийг зөвшөөрч 
байна. 

 
ЭРХ БА ХАРИУЦЛАГА: CPMT-ИЙН ЗААСАН АГЕНТЛАГУУД 

 
Агентлаг зөвшөөрч байгаа:  
• надтай/бидэнтэй хамтран ажиллах ба миний/бидний хүүхэд 

хэргийн зохицуулалт гаргах ба IFSP-д нэвтрэн орох, 
• надад\бидэнд хэсгийн CPMT дүрэм журмууд, зохих хуулийн дагуу хийгдсэн 

ба үйл ажилбаруудтай зөвшилцсөн тусгай мэдээллийг гаргаж өгөх, ба 
• зохицуулалтын ашиглааг CPMT-ийн дүрэм журам ба ажилбаруудын 

дагуу гаргаж өгнө. 
 

ТАТВАРЫН БАЙГУУЛЛАГА\ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ 
Үйлчилгээний төлбөрийг бүх талуудад зориулж CPMT-ийн дүрэм журам ба 
ажилбаруудын дагууүйлдэх ба доорхийг агуулж болно: 

• Эцэг эхийн хамтарсан төлбөр, 
• Даатгалын дүрэм журмууд, 
• Хүүхдийн Тусламж (Хүүхдийн Тусламж Хэрэгжүүлэх Хэлтэс ), 
• Улсын ба\эсвэл бүсийн эх сурвалжууд, ба 
• CSA Хэсгийн Сангууд. 
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1. CSA санхүүжилттэй үйлчилгээний төлбөр нь зөвхөн IFSP-д орох 
үйлчилгээнүүдэд хийх зөвшөөрөлтэй ба үүнийг дүрэм журмын дагуу 
дэмжиж хийх ба CPMT-ээр үүсгэсэн ажилбарууд ба Хот\Мужийн прокурор 
ба татварын дүрмийн дагуу хийгдэнэ. 

 
2. Эцэг эх (нар)\хууль зүйн асрамжлагч (-д) нь Medicaid, FAMIS, ба\эсвэл өөр 

нэгэн олон нийтийн эсвэл хувийн сан ба эх сурвалжид байршилснаас 30 
хоногийн дотор IFSP-ийн зөвшөөрөлтэй олгосон үйлчилгээнд хүсэлт 
гаргахыг зөвшөөрнө. 

 
3. Эцэг эх (нар)\хууль зүйн асрамжлагч (-д) Medicaid хууль зүйн 

дүрмийн дагуу IACCT-ийн үйлдэлд (Хувь Хүний Үнэлгээний 
Гэрчилгээ ба Зохицуулалтын Баг ) оролцохыг зөвшөөрнө. IACCT-ын 
үйлдэл нь Medicaid байршуулалтын хэсгийг санхүүжүүлэх эсэхийг 
тодорхойлно. 

 
4. Эцэг эх (нар)\хууль зүйн асрамжлагч (-д) байршуулсаны дараагаар 

30 хоногийн хүрээнд Medicaid, FAMIS ба\эсвэл өөр нэгэн олон 
нийтийн эсвэл хувийн санхүүжүүлэх эх сурвалжид хүсэлт гаргах ч 
гэсэн Арлингтон Муж нь эцэг эх нар Medicaid-д өргөдөл гаргах  
хүртэл цаашдын төлбөр төлөхийг зөвшөөрөхгүй болно. Байрлуулах 
хугацаанаас эхлэн эцэг эх нь хийгдэх эмчилгээ ба\эсвэл 
боловсролын төлбөрийн хариуцлага хүлээнэ. 

 
5. Эцэг эх нар\хууль зүйн асрагч нар эцэг эхийн хамтран 

хуваалцан төлөх төлбөрийг СРМТ дүрэм ба ажиллагааны 
дагуу үйлдэхийг зөвшөөрч байна. 

 
6. Үүний хажуугаар, эцэг эх\хууль зүйн асрагч нар хүүхдийнхээ асаргааны 

аливаа нэгэн санхүүгийн хариуцлагыг хүлээх ба энэ нь ердийн ба эцэг 
эхийн хариуцлагад орох бөгөөд үүнд хувцас, ариун цэвэр, хувийн 
арчилгааны зүйл ба тэтгэмж зарцуулах болон энд дурдсан нэмэлт тусгай 
зүйлс орно: 

 

 
7. Талууд Хүүхдийн Үйлчилгээний Виржиниа Офис (“OCS”)  нь энэхүү 

зөвшилцөлийн нэг хэсэг болох ёстой ба СРМТ-ийн гарын үсэг нь OCS-ийн 
нэрийн өмнөөс энд дурдсан эцэг эх эсвэл асран хүмүүжүүлэгчийн эсрэг 
өргөдөл гаргахаар шилжүүлэх цорын ганц зорилго 
эцэг эх эсвэл хууль ёсны асран хүмүүжүүлэгчийн алдаа эсвэл цагийн сууриар 
төлбөр төлөхөөс татгалзах. OCS-аар ингэж төлбөр төлөхийг шаардах нь 
зөвхөн СРТМ-ийн хүсэлтээр хийгдэх бөгөөд Өр Зээл Цуглуулах Хуулийн 



СРМТ дэмжигдсэн 
 

4 5-
 

 

Салбараар дамжуулж Ерөнхий Захиргааны Газарт хийгдэх ба цуглуулах 
үйлдэл Хүүхдийн Дэмжлэг Сайжруулах Хэсгээс лавлаж болохгүй. 

 
8. Эцэг эх\хууль зүйн төлөөлөгчид доорхийг хүлээн зөвшөөрч байгаа 

Тэд СРМТ-ээр төлөөлүүлсэн Хот\Мужаас гадуур байрлахад тэд шинэ 
Виржиниагийн ойролцоо СРМТ эсвэл өөр мужийн хууль зүйн байгууллага энэ 
зөвшилцөлийг хүлээн зөвшөөрөх эсэхийн баталгаа байхгүй ба тэдний 
хүүхдийн байрлуулалт цуцлагдаж болзошгүй. Тэд мөн адил энэ байршилд 
буй СРМТ нь тэдний орон байраа энэхүү хууль зүйн байрлааас өөр тийш нүүх 
бодолтой байгаагаа мэдэгдэх ёстой. 

 
Эцэг эх\хууль зүйн төлөөлөгчид нь хэрвээ тэд амьдарч буй байршилаа сольсон 
тохиолдол мэдэх зүйлс: 

• Виржиниа байршлаас өөр нэгэн шинэ байршил бол 30 хуанлийн өдөрт 
зохих үйлчилгээний байгууллагад мэдэгдэж, тэдний СРМТ дүрэмд 
хамрагдахаа мэдэгдэнэ. 30 хуанлийн өдөр нь бичгээр үйлдсэн шинэ СРМТ 
мэдэгдэл авсан огнооноос эхэлнэ. Эцэг эхийн Зөвшөөрөл шинэ байршлын 
СРМТ хэрэгжүүлэлтийн үйлчилгээ эсвэл  30 хуанлийн өдөр өнгөрсний 
дараа аль нь эхэлж тохиолдохоор дуусах болно.  

• Виржиниагаас гадуурх байршил бол, энэ Эцэг Эхийн Зөвшилцөл нэн 
даруй дуусна, СРМТ цаашид байршил санхүүжүүлэх хариуцлагагүй ба 
эцэг эх (нар)\хууль зүйн асрамжлагч (-д) хүүхдийн асаргаа ба байршлыг 
тодорхойлоход хариуцлага хүлээх шаардлагатай. 

 
ЗӨВШИЛЦӨЛ ТӨГСГӨХ НӨХЦӨЛ БАЙДЛУУД 

Энэ бол сайн дурын зөвшилцөл юм. Би\бид миний\бидний хүүхдүүдийн эцэг эх 
(нар)\хууль зүйн асрамжлагч (-д) энэ зөвшилцөлийг дуртай цагтаа хүчингүй 
болгож болохыг ойлгож байгаа. Хэрвээ би\бид энэ зөвшилцөлийн эцэст 
миний\бидний хүүхдийг надад\бидэнд буцаах хүсэлтийг гаргавал, би\бид 
хүүхдээ буцааж авахаар 30 хоногт бичгээр хийсэн өргөдөл мэдэгдэл гаргана. 

 
Би\бид Агентлаг нь энэхүү зөвшөөрлийг бидэнд 30 хоногийн дотор дууссаны 
тухай бичгээр хийсэн мэдэгдэл өгснөөр дуусгах ёстой ба үүнд шалтгаанууд ба 
дуусгах шалтгаануудыг оруулсан баримт оруулсан байх ёстой. Шалтгаанууд нь 
доорхийг оруулах ёстой: Агентлаг нь байршил нь миний\бидний хүүхдийн ашиг 
сонирхолд нийцэхгүй байгааг зохицуулалтын хяналт ба өөр нэгэн арга ашиглаж 
баталсан байх, энэ миний\бидний хүүхдийн хэрэгцээг хангахад тохироогүй эсвэл 
хязгаарлалттай байгаа, эсвэл хүүхдээ зохих үйлдлийг хийж чадахгүй байгаа, 
эсвэл би\бид энэ зөвшилцөлд тусгасан нөхцөл байдлуудыг гүйцэтгэж чадахгүй 
байгаа зэрэг орно. 
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ШҮҮХИЙН ҮЙЛДЭЛ 
Би\бид хэрвээ би\бид энэхүү зөвшилцөлийг эцэс болгох Агентлагийн 
шийдвэртэй санал нийлэхгүй байвал, би\бид өөрсдийнхөө шийдвэрийг 
шүүхээр шийдүүлэх эрхтэйг мэдэж байгаа ба хэсгийн СРМТ дүрэм ба шүүхийн 
байгууллагуудад санал гаргаж, үүний дараа одоогоор үйлчлэх хууль ба 
дүрмүүдийн дагуу ажиллагаа эхэлж болно. Энэхүү зөвшилцөлд гарын үсэг 
зурснаар би\бид хэсгийн СРМТ дүрмүүдийг ба шүүхийн ажлуудыг хүлээж 
авсан болохыг мэдэгдэж байна. 

ГАРЫН ҮСГҮҮД 
 

Энэ зөвшилцөлийн хуулбарыг бүх гарын үсэг зурж байгаа талуудад өгөх ба 
жинхэнэ эх нь  2100 Вашингтоны Өргөн Чөлөө хаягаар хүүхдийн файлуудад 
орж хадгалагдана. Арлингтон VA_. Дор гарын үсэг зурснаараа тал бүр үүнд 
тусгасан нөхцөл байдлаар энэ зөвшилцөлд оролцож байгаа болно. 

 
 

ЭЦЭГ ЭХ\ХУУЛЬ ЁСНЫ АСРАМЖЛАГЧ ОГНОО 
 
 
 

ЭЦЭГ ЭХ\ХУУЛЬ ЁСНЫ АСРАМЖЛАГЧ ОГНОО 
 
 
 

АГЕНТЛАГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ОГНОО 
CPMT-ЭЭР ТОМИЛСОН 
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