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Điều Luật 40, Phần 19 của Bộ Luật Hành Chính Texas
Chương 745, Cấp Giấy Phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Tất cả các trường hợp vi phạm kiểm tra lý lịch được trích dẫn trong ấn
phẩm này được đánh giá là có tầm quan trọng Cao.
Phần 1, Định nghĩa
§745.601 Các từ ngữ nào tôi phải biết để hiểu phụ chương này?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 1, Định nghĩa
Tháng 3, 2015

Các từngữnày có ý nghĩa nhưsau:
(1) CBCU – Centralized Background Check Unit (Đơn Vị Kiểm Tra Lý Lịch Trung
Ư
ơng) là một đơn vị của DFPS, đơn vị này tiến hành kiểm tra lý lịch và thẩm định
sựrủi ro cho nhiều đơn vị khác của DFPS, bao gồm văn phòng Cấp Giấy Phép.
(2) Liên tục ởlại - Ởqua đêm hoặc nhiều đêm liên tiếp tại một cơsởhoạt động.
(3) Chăm Sóc Trực tiếp hoặc làm việc trực tiếp - tính trên tỷ lệ trẻ em với người chăm
sóc hoặc có bất kỳ trách nhiệm yêu cầu tiếp xúc với trẻ em trong việc chăm sóc.
(4) Kiểm tra lý lịch ban đầu – Kiểm tra lý lịch lần đầu tiên mà nhà trẻ của quý vị yêu
cầu đối với người phải trải qua quy trình kiểm tra lý lịch, nhưquy định trong phụ
chương này.
(5) Chuyến thăm không liên tục - Có đủ sức có mặt tại một cơsởhoạt động trong một
khoảng thời gian ít hơn 24 giờ. Thăm nhiều lần hoặc định kỳ hoạt động trong cùng
một ngày là một lần đến thăm.
(6) Chủ sởhữu - Một người sởhữu một cơsởhoạt động chăm sóc trẻ em.
(A) Chủ sởhữu duy nhất;
(B) Một đối tác trong công ty hợp danh; hoặc
(C) Một viên chức của cơquan quản lý nếu nhân viên:
(i) Có một vai trò trong hoạt động hàng ngày của cơsở;
(ii) Tham gia vào hoạch định chính sách địa chỉ các hoạt động hàng ngày
của cơsởhoạt động chăm sóc trẻ em hoặc yêu cầu DFPS;
(iii) Các dấu hiệu kiểm tra lý lịch yêu cầu hoặc yêu cầu đánh giá rủi ro cho cơ
sởhoạt động.
(còn tiếp)
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(7) Có mặt đều đặn hoặc thường xuyên tại một nhà trẻ – Định nghĩa này là:
(A) Một người có mặt đều đặn hoặc thường xuyên tại một nhà trẻ nếu người đó có mặt
tại nhà trẻ:
(i) Theo lịch trình;
(ii) Viếng thăm ba lần liên tiếp trởlên trong thời gian 30 ngày;
(iii) Ởlại liên tục quá bảy ngày trong một lần; hoặc
(iv) ởlại liên tục Ba lần trởlên mỗi năm, và thời gian mỗi lần ởlại trên 48 giờ.
(B) Đối với các cơsởbảo trợ, những người sau đây không được xem là có mặt đều đặn
hay thường xuyên tại một cơsởbảo trợ:
(i) Một đứa trẻ không có quan hệ với cha mẹ bảo trợ, đến thăm cơsởbảo trợtrừ
phi:
(I) Đứa trẻ đó có trách nhiệm chăm sóc một trẻ bảo trợ; hoặc
(II) Có lý do cho rằng đứa trẻ đó có tiền án hoặc trước đây đã ngược đãi hoặc
bỏ bê một đứa trẻ khác; và
(ii) Một người lớn không có quan hệ với cha mẹ bảo trợ, đến thăm cơsởbảo trợ
trừphi:
(I) Người lớn đó tiếp cận với trẻ thuộc quyền quản lý mà không bị giám
sát; hoặc
(II) Có lý do cho rằng người lớn đó có tiền án hoặc trước đây đã ngược đãi
hoặc bỏ rơi một đứa trẻ.
(C) Đối với một nhà trẻ chăm sóc trẻ ban ngày, cha mẹ không có mặt đều đặn hay
thường xuyên tại một nhà trẻ vì họ chỉ đến thăm con trẻ, có thể gồm có việc
đưa hoặc đón con họ, ăn trưa với con họ, thăm hoặc quan sát con họ, hoặc an
ủi con họ. Tuy nhiên, một phụ huynh có thể có mặt đều đặn hoặc thường xuyên
tại một nhà trẻ nếu họ tình nguyện hoạt động tại một nhà trẻ hoặc có mặt tại
một nhà trẻ vì một lý do nào khác ngoài lý do đi thăm con mình.
(8) Gia hạn việc kiểm tra lý lịch– Một thủ tục kiểm tra lý lịch theo định kỳ mà nhà trẻ
của quý vị cần phải yêu cầu kiểm tra một người theo định kỳ sau khi nhà trẻ của
quý vị nộp hồ sơkiểm tra lý lịch ban đầu cho người đó, nhưquy định trong phụ
chương này.
(9) Thẩm định mức rủi ro –
Đơn vị Kiểm Tra Lý Lịch Trung Ư
ơng (CBCU) sẽ duyệt
xét hồ sơvà xác định xem người có tiền án hay có tên trong danh sách là người
đó đã bị bắt và kết tội sẽ gây de dọa cho sức khỏe hoặc sựan toàn của trẻ tại nhà
nuôi dạy trẻ.
(10) Nhân viên thay thế – Một người ởcơsởchăm sóc trẻ để thực hiện vai trò của một
nhân viên hoặc người chăm sóc khi nhân viên hoặc người chăm sóc thường xuyên
có mặt ởcơsởđó vắng mặt.
(11) Tham quan không có giám sát - người được cho phép để được có con mà không
có sựhiện diện của một người chăm sóc đủ điều kiện.
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§745.603 Ai được xem là có mặt tại nhà trẻ trong khi trẻ đang được chăm sóc đối với
DFPS?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 1, Định nghĩa
Tháng 3, 2014

DFPS xem một người là có mặt tại một nhà trẻ trong khi trẻ em đang được chăm sóc
nếu người đó:
(1) Thực sựcó mặt tại nhà trẻ trong lúc bất cứtrẻ nào đang được nhà trẻ chăm sóc;
(2) Có trách nhiệm bắt buộc phải có mặt tại nhà trẻ trong khi trẻ đang được chăm sóc;
(3) Sống tại nhà trẻ hoặc có mặt tại nhà trẻ đều đặn hoặc thường xuyên; hoặc
(4) Mặt khác có thể tiếp cận với trẻ đang được cơsởchăm sóc, bất kể địa điểm chăm
sóc là nơi nào .

Phần 2, Yêu Cầu Kiểm Tra Lý Lịch
§745.611 Kiểm tra lý lịch là gì?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 2, Yêu Cầu Kiểm Tra Lý Lịch
Tháng 6, 2008

Có bốn loại kiểm tra lý lịch nhưsau:
(A) Kiểm tra lịch sửmột tên tội phạm: Cục An toàn Công cộng (DPS) tiến hành tìm
kiếm so sánh giữa tên của một người và cơsởdữliệu DPS của tội phạm cam kết
trong tiểu bang Texas.
(B) Kiểm tra lịch sửhình sựdựa trên dấu vân tay: DPS và Cục Điều Tra Liên Bang
(FBI) tiến hành tìm kiếm so sánh giữa các dấu vân tay của một người và cơsởdữ
liệu các tội phạm DPS trong các nhà nước của tiểu bang Texas và cơsởdữliệu
của tội phạm FBI có cam kết bất cứnơi nào tại Hoa Kỳ, tương ứng.
(C) Kiểm tra trung tâm đăng ký DFPS: DFPS tiến hành một tìm kiếm so sánh giữa
tên của một người và các registry trung tâm DFPS, là một cơsởdữliệu DFPS
người đã được tìm thấy bởi các bộ phận DFPS của dịch vụ trẻ em bảo vệ, dịch vụ
bảo vệ dành cho người lớn, hoặc cấp giấy phép đã lạm dụng hoặc bị bỏ quên một
đứa trẻ, và
(D) Kiểm tra trung tâm đăng ký ngoài tiểu bang: tìm kiếm so sánh giữa tên của một
người và cơsởdữliệu khác của các tiểu bang đã được tìm thấy đã lạm dụng hoặc bỏ
bê một đứa trẻ.
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§745.613. Mục đích của việc kiểm tra lý lịch là gì?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 2, Yêu Cầu Kiểm Tra Lý Lịch
Tháng 3, 2002

Việc kiểm tra này được thực hiện để xác định nếu:
(1) Một người có bất cứtiền án nào hoặc đã từng ngược đãi, và
(2) Sựhiện diện của người đó gây đe dọa đến sức khỏe hoặc an toàn của trẻ em đang
được chăm sóc.

§745.615 Tôi cần phải làm kiểm tra lý lịch cho ai?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 2, Yêu Cầu Kiểm Tra Lý Lịch
Tháng 3, 2014

(a) Quý vị phải yêu cầu một kiểm tra lý lịch dựa trên lịch sửhình sựvà một đăng ký
kiểm tra trung ương DFPS cho:
(1) Giám đốc, chủ sởhữu, và điều hành hoạt động;
(2) Mỗi nhân viên tại cơsởhoạt động;
(3) Mỗi nhân viên có tiềm năng làm việc ởcơsởhoạt động;
(4) Mỗi cha mẹ nuôi hiện tại hoặc tiềm năng cung cấp dịch vụ chăm sóc nuôi
thông qua một cơquan đặt trẻ em;
(5) Mỗi cha mẹ nuôi tương lai muốn nhận nuôi tại một cơquan nuôi dạy trẻ em;
(6) Mỗi người ít nhất là 14 tuổi, không phải là người cần chăm sóc, người:
(A) tính tỷ lệ trẻ em-người chăm sóc phù hợp với tiêu chuẩn tối thiểu có liên
quan;
(B) sẽ cưtrú trong một nhà nuôi tương lai nếu việc nhận con nuôi thông qua
một cơquan nuôi dạy trẻ;
(C) không có giám sát trực tiếp cho trẻ em trong việc chăm sóc tại cơsở;
(D) sống trong cơsởhoạt động;
(7) Mỗi người từ14 tuổi trởlên, khác hơn so với một khách hàng trong việc chăm
sóc, định kỳ hoặc thường xuyên sẽ được hoãn hoặc làm việc tại một hoạt động
hoặc nhà nuôi tương lai trong khi trẻ em trong việc chăm sóc;
(8) Người xin cấp giấy phép quản trị viên chăm sóc trẻ em; và
(9) Mỗi nhân viên thay thế, trừkhi quý vị xác nhận rằng tổ chức cung cấp nhân
viên thay thế đã hoàn thành kiểm tra lý lịch của nhân viên đó thông qua
DFPS trong vòng 24 tháng gần đây nhất.
(còntiếp)
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(b) Ngoài bất kỳ đợt kiểm tra lý lịch nào theo quy định của mục này, quý vị phải yêu
cầu kiểm tra lý lịch tưpháp dựa trên dấu vân tay đối với các trường hợp sau:
(1) Nếu quý vị là chủ giấy phép, hoặc đương đơn xin giấy phép, đối với một cơquan
bố trí trẻ, cơsởcưtrú chung, cơsởbảo trợđộc lập, trung tâm chăm sóc trẻ,
chương trình trước hoặc sau giờhọc, hoặc chương trình dành cho trẻ em ởtuổi
đi học, quý vị phải yêu cầu kiểm tra lý lịch tưpháp dựa trên dấu vân tay đối
với mỗi người phải tiến hành kiểm tra lý lịch theo tên theo quy định của tiểu
mục (a)(1)-(6) của mục này; và
(2) Nếu quý vị là chủ giấy phép, hoặc đương đơn xin giấy phép, đối với bất kỳ loại cơ
sởnào, quý vị phải yêu cầu kiểm tra lý lịch tưpháp dựa trên dấu vân tay đối
với từng người có tên được nộp để kiểm tra lý lịch theo quy định của tiểu mục (a)
của mục này nếu:
(A) Người đã sống ởmột tiểu bang khác vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng
thời gian năm năm trước ngày quý vị nộp hồ sơkiểm tra lý lịch ban đầu;
hoặc
(B) Người đã chuyển ra khỏi tiểu bang vào bất kỳ lúc nào trong khoảng thời
gian từngày quý vị nộp hồ sơkiểm tra lý lịch lần cuối và ngày đến hạn
kiểm tra lý lịch gia hạn tiếp theo cho người đó; hoặc
(C) Tại thời điểm đến hạn kiểm tra lý lịch ban đầu hoặc gia hạn của quý vị, quý
vị có lý do nghi ngờtồn tại tiền sửkhác ởmột tiểu bang khác.
(c) Ngoài ra, cơquan giữtrẻ và nhà nuôi độc lập mà sẽ chấp nhận trẻ em trong việc
bảo quản của DFPS phải yêu cầu kiểm tra một trung tâm đăng ký ngoài tiểu bang
cho một đơn xin làm cha mẹ nuôi hoặc cha mẹ nuôi và bất kỳ người trưởng
thành nào khác sống trong nhà của đương đơn người đã sống bên ngoài của tiểu
bang bất kỳ thời điểm nào trong năm năm trước đó trước đơn xin của người để trở
thành cha mẹ nuôi hoặc nhận nuôi.
(d) Quý vị không cần phải yêu cầu kiểm tra lý lịch một người chuyên nghiệp được cấp
phép hoặc được yêu cầu phải có một bản kiểm tra lý lịch để đáp ứng phù hợp với
yêu cầu của cơquan chính phủ khác nếu:
(1) Quý vị không mướn hoặc hợp đồng với người chuyên nghiệp đó.
(2) Người chuyên nghiệp sẽ chỉ có mặt tại các hoạt động chăm sóc trẻ em trong
một hiệu suất chính thức;
(3) Đối với các hoạt động chăm sóc ngày, quý vị có được sựđồng ý bằng văn bản
của cha mẹ trước khi cho phép người chuyên nghiệp để có quyền làm việc
không được giám sát một đứa trẻ trong việc chăm sóc
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§745.617 Nếu cơ sở hoạt động của tôi nằm trong một tòa nhà lớn bao gồm các
doanh nghiệp, dịch vụ khác, tôi phải yêu cầu kiểm tra lý lịch về những người làm
việc trong tòa nhà không tham gia vào cơ sở hoạt động của tôi?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 2, Yêu Cầu Kiểm Tra Lý Lịch
Tháng 3, 2002

Quý vị không phải yêu cầu kiểm tra lý lịch trừtrường hợp cá nhân là thường xuyên
hoặc thường xuyên hiện diện trong khu vực của tòa nhà nơi hoạt động.

§745.619 Đối với một nhà chăm sóc trẻ em đăng ký mà cũng là một nhà nuôi, tôi phải
yêu cầu kiểm tra lý lịch về con nuôi, những người trên 14 tuổi?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 2, Yêu Cầu Kiểm Tra Lý Lịch
Tháng 9, 2003

Không. Các em được nhận nuôi được coi là khách hàng.

§745.621 Tôi có phải yêu cầu kiểm tra lý lịch các thành viên hội đồng quản trị Tổng
công ty, hiệp hội những người sở hữu hoặc chi phối cơ sở hoạt động?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 2, Yêu Cầu Kiểm Tra Lý Lịch
Tháng 6, 2010

Không, quý vị không phải yêu cầu kiểm tra lý lịch trên một thành viên hội đồng
quản trị cá nhân, trừkhi người đó cụ thể được liệt kê là một trong những người quý vị
phải yêu cầu kiểm tra lý lịch trong §745.615 của tiêu đề (liên quan đến việc tôi phải
yêu cầu kiểm tra lý lịch của ai? ).

§745.623 Tôi phải làm thế nào để yêu cầu kiểm tra lý lịch?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 2, Yêu Cầu Kiểm Tra Lý Lịch
Tháng 9, 2014

(a) Quý vị phải xác minh và gửi cho chúng tôi các thông tin nhận dạng sau đây
cho tất cả mọi người yêu cầu được kiểm tra trong §745.615 của tiêu đề này (liên
quan đến việc tôi phải yêu cầu kiểm tra lý lịch của ai?):
(1) Tên (Họ, Tên, Tên Lót), bao gồm tên trước và sau khi đám cưới hoặc tên gọi;
(2) Ngày sinh;
(3) Giới tính;
(4) Số An Sinh Xã Hội;
(5) Địa chỉ trước và hiện tại
(6) Bằng lái hoặc số nhận dạng của tiểu bang;
(7) Các địa chỉ bất kỳ, bao gồm các quận hạt, nơi người đó đã sống ngoài tiểu
bang Texas trong thời gian năm năm trước ngày yêu cầu kiểm tra lý lịch; và
(8) Sắc dân (thông tin này không cần phải xác minh).
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(còntiếp)
(b) Nếu quý vị mởcơsởhoạt động chăm sóc trẻ em khác hơn là một trung tâm chăm
sóc trẻ em, trước hoặc chương trình sau giờhọc, hoặc chương trình trong độ tuổi đi
học, quý vị phải hoàn thành một yêu cầu cho một bản kiểm tra lý lịch:
(1) Trực tuyến qua trang web của DFPS; hoặc
(2) Gửi một yêu cầu thông qua đơn có chữký được văn phòng Cấp phép địa phương
cung cấp hoặc Đơn vị Kiểm Tra Lý Lịch Trung Tâm DFPS;
(c) Nếu quý vị mởcơsởhoạt động chăm sóc trẻ em tại gia khác hơn là một trung tâm
chăm sóc trẻ em, trước hoặc chương trình sau giờhọc, hoặc chương trình trong độ
tuổi đi học, quý vị phải hoàn thành một yêu cầu trực tuyến qua trang web của
DFPS.
(d) Quý vị không phải yêu cầu kiểm tra lý lịch đối với một người cần phải kiểm tra lý
lịch theo phụ chương này vì người đó có trách nhiệm với tư cách nhân viên hoặc
tình nguyện viên của DFPS. Người đó sẽ tiến hành kiểm tra lý lịch vì người đó
làm đơn xin làm nhân viên hoặc tình nguyện viên.

§745.625 Khi nào tôi phải đệ trình một yêu cầu bản kiểm tra lý lịch lần đầu hoặc gia
hạn?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 2, Yêu Cầu Kiểm Tra Lý Lịch
Tháng 3, 2015

(a) Quý vị phải gửi một yêu cầu cho kiểm tra lý lịch lần đầu cho từng người yêu cầu
phải có một kiểm tra lý lịch theo §745.615 của tiêu đề này (liên quan đến việc
tôi phải yêu cầu kiểm tra lý lịch cho ai?):
(1) Lúc quý vị nộp đơn xin giấy phép
(2) Lúc quý vị mướn một người nào đó;
(3) Lúc quý vị hợp tác với một người cần phải có kiểm tra lý lịch;
(4) Lúc một cá nhân nộp đơn xin làm cha mẹ nuôi hoặc nhận nuôi;
(5) Lúc một cưdân không phải là khách hàng 14 tuổi trởlên dọn vào nhà của
quý vị hoặc cơsởhoạt động;
(6) Trong khoảng thời gian 90 ngày trước đến 90 ngày sau khi một cư dân
không phải khách hàng sống trong nhà quý vị hoặc cơ sở của quý vị được 14
tuổi; và
(7) Lúc quý vị biết ai đó cần phải có một bản kiểm tra lý lịch theo §745.615 của
tiêu đề này; người mà trước đây quý vị chưa yêu cầu kiểm tra lý lịch.
(b) Quý vị phải yêu cầu kiểm tra lý lịch gia hạn đối với từng người phải kiểm tra lý lịch
theo điểm §745.615 của khoản này, đến hạn không quá hai năm kể từngày kiểm
tra lý lịch ban đầu hoặc gia hạn theo yêu cầu gần nhất của quý vị đối với người đó.
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§745.626 Sau thời gian bao lâu khi tôi yêu cầu một kiểm tra lý lịch trên một người để
người đó có thể cung cấp chăm sóc trực tiếp hoặc có thể làm việc trực tiếp với trẻ?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 2, Yêu Cầu Kiểm Tra Lý Lịch
Tháng 6, 2010

(a) Quý vị phải có nhận được và đăng ký kiểm tra tên dựa trên kết quả Trung ương
DPS của người đó trước khi cho phép người đó cung cấp chăm sóc trực tiếp hoặc có
thể làm việc trực tiếp cho trẻ em trong việc chăm sóc.
(b) Nếu một kiểm tra dựa trên dấu vân tay là cần thiết, quý vị phải nhận được kết quả
của kiểm tra vân tay trước khi cho phép người cung cấp chăm sóc trực tiếp hoặc
có thể làm việc trực tiếp đến một đứa trẻ trong việc chăm sóc, trừkhi:
(1) Hoạt động của quý vị đang gặp một tình trạng thiếu nhân viên;
(2) Các kết quả của DPS tên dựa trên và kiểm tra Registry Trung ương không
ngăn cản sựhiện diện của người hoạt động trong khi trẻ em trong việc chăm
sóc;
(c) Một người được phép cung cấp chăm sóc trực tiếp theo tiểu mục (b) của phần này
phải nộp dấu vân tay của mình càng sớm càng tốt, nhưng không muộn hơn 30
ngày sau khi ngày đầu tiên ông đầu tiên cung cấp chăm sóc trực tiếp, có thể truy
cập trực tiếp đến một đứa trẻ, hoặc được thuê. Một khi quý vị nhận được các kết quả
kiểm tra dựa trên dấu vân tay, bạn không phải cho phép người có mặt tại hoạt
động trong khi trẻ em được chăm sóc nếu kết quả có chứa lịch sửhình sựngăn cản
người có mặt tại các hoạt động trong khi trẻ em trong việc chăm sóc.

§745.629 Làm thế nào để tôi gửi dấu vân tay để kiểm tra dựa trên lịch sử hình sự?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 2, Yêu Cầu Kiểm Tra Lý Lịch
Tháng 6, 2008

Sau khi quý vị thực hiện yêu cầu của quý vị thông qua DFPS, quý vị phải gửi các
dấu vân tay điện tửthông qua trung tâm nộp đơn dịch vụ vân tay được phân công của
DPS.
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§745.630 Nếu dựa trên một dấu vân tay tội phạm kiểm tra lịch sử đã được hoàn
thành vào một người, là một dấu vân tay mới dựa trên lịch sử hình sự kiểm tra cần
thiết cho mỗi người 24 tháng?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 2, Yêu Cầu Kiểm Tra Lý Lịch
Tháng 3, 2015

(a) Tại thời điểm quý vị nộp hồ sơkiểm tra lý lịch ban đầu hoặc gia hạn cho một người
trước đó đã tiến hành kiểm tra lý lịch theo dấu vân tay, quý vị cho biết rằng người
đó có phải tiến hành kiểm tra theo dấu vân tay hay không theo quy định của tiểu
mục (b) của điểm §745.615 của khoản này (liên quan đến Tôi phải yêu cầu kiểm
tra lý lịch đối với ai?). Tuy nhiên, một thủ tục kiểm tra theo dấu vân tay trước đây
đã tiến hành sẽ vẫn có giá trị và DFPS sẽ miễn yêu cầu nộp dấu vân tay mới ở
các trường hợp sau đây:
(1) DFPS trước đây đã tiến hành kiểm tra theo dấu vân tay đối với người đó; DFPS
vẫn có kết quả của thủ tục kiểm tra đã hoàn thành trước đây; và ngày quý vị
nộp hồ sơkiểm tra lý lịch ban đầu hoặc gia hạn cho người đó là không quá hai
năm từngày quý vị hoặc một cơsởkhác đã nộp hồ sơkiểm tra theo tên đối với
người đó;
(2) Một cơquan, bao gồm nhưng không giới hạn ởCơQuan Giáo Dục Texas, trước
đây đã tiến hành kiểm tra lý lịch tưpháp dựa trên dấu vân tay đối với người đó;
và các kết quả đó:
(A) Được lưu tại Phòng Thông Tin của SởCảnh Sát (DPS) và DFPS có thể sử
dụng;
(B) Được thu thập từmột quy trình tìm kiếm so sánh giữa dấu vân tay của người
đó và cơsởdữliệu của DPS về các trường hợp phạm tội tại Tiểu Bang Texas
và cơsởdữliệu của Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) về các trường hợp phạm
tội ởbất kỳ đâu tại Hoa Kỳ; và
(C) DPS nhận được từFBI không quá hai năm kể từngày đến hạn kiểm tra theo
dấu vân tay lần đầu của quý vị đối với người đó; hoặc
(3) DFPS dựa trên kết quả kiểm tra theo dấu vân tay đã hoàn thành trước đây từ
phòng thông tin của DPS, theo quy định trong đoạn (2) của tiểu mục này, và
đối tượng của thủ tục kiểm tra đó tiếp tục trải qua các thủ tục kiểm tra lý lịch tư
pháp theo tên đã nộp cho DFPS không dưới một lần mỗi hai năm từngày nộp
hồ sơkiểm tra lý lịch lần cuối cho người đó.
(b) Bất kể có tiểu mục (a) của mục này, kết quả kiểm tra lý lịch tưpháp dựa trên dấu
vân tay đã hoàn thành trước đó không còn được xem là hợp lệ và sẽ cần phải nộp
dấu vân tay mới nếu:
(1) DFPS trước đó đã tiến hành kiểm tra theo dấu vân tay cho người đó hoặc miễn
yêu cầu này dựa trên hồ sơkiểm tra đã nộp trước đó mà một cơquan khác đã
hoàn thành, người đó đã không trải qua thủ tục kiểm tra theo tên ít nhất một
lần mỗi hai năm từlần kiểm tra theo dấu vân tay gần nhất do DFPS tiến hành;
(còntiếp)
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(2) Người đó đã chuyển sang một tiểu bang khác tại Hoa Kỳ sau lần kiểm tra theo
dấu vân tay gần nhất đã được DFPS hoặc một cơquan khác hoàn thành; hoặc
(3) Quý vị có lý do nghi ngờrằng người đó có tiền án ởmột tiểu bang khác tại
Hoa Kỳ từlần kiểm tra theo dấu vân tay gần nhất do DFPS hoặc một cơquan
khác hoàn thành.
(c) Quy định này áp dụng cho các thủ tục kiểm tra theo dấu vân tay được yêu cầu lần
đầu đối với một cá nhân vào hoặc sau ngày 1 tháng Ba, 2014, ngày có hiệu lực
của quy định này. Các cá nhân đã tiến hành kiểm tra theo dấu vân tay trước
ngày 1 tháng Ba, 2014, chịu sựđiều chỉnh của các quy định này và các chính
sách của DFPS có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra theo dấu vân tay đầu tiên của họ
được tiến hành, trừphi hoặc cho đến khi một trong các trường hợp được mô tả trong
tiểu mục (b) của mục này xuất hiện vào hoặc sau ngày 1 tháng Ba, 2014.

§745.631 Phòng cấp giấy phép có phải cần hoàn thành việc kiểm tra lý lịch (s) trước
khi cấp giấy phép cho tôi không?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 2, Yêu Cầu Kiểm Tra Lý Lịch
Tháng 3, 2008

Nếu quý vị đang nộp đơn xin để vận hành một nhà chăm sóc trẻ em được cấp phép
hoặc trung tâm, một nhà chăm sóc trẻ em đã đăng ký, gia đình một ngôi nhà được liệt
kê, một nhà nuôi độc lập hoặc một nhóm nhà nuôi, chúng tôi phải nhận được kết quả
từkiểm tra lý lịch trước khi cấp cho quý vị một giấy phép. Đối với tất cả các giấy phép
khác, chúng tôi có thể cấp giấy phép cho người nộp đơn trước khi chúng tôi nhận được
kết quả kiểm tra lý lịch.

§745.633 Một cơ quan nuôi dạy trẻ (CPA) có thể xác minh một nhà dưỡng, nhà nhóm
nuôi, hoặc gia đình nuôi trước khi nhận được kết quả của kiểm tra lý lịch?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 2, Yêu Cầu Kiểm Tra Lý Lịch
Tháng 3, 2002

Không, một CPA phải nhận được bản thông qua kiểm tra lý lịch của chúng tôi trước
khi xác minh căn nhà.

§745.635 Tôi có thể làm kiểm tra lý lịch lịch sử hình sự cho riêng tôi hay không?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 2, Yêu Cầu Kiểm Tra Lý Lịch
Tháng 3, 2002

Có, nhưng kiểm tra lý lịch của quý vị sẽ không thay thế những người chúng tôi phải
tiến hành. Quý vị vẫn phải gửi cho chúng tôi tất cả các thông tin cần thiết trong
§745.623 của tiêu đề này (liên quan đến Làm thế nào để yêu cầu kiểm tra lý lịch?).
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§745.637 Những thông tin gì tôi có thể có được từ hồ sơ cấp phép liên quan đến lịch
sử trước đó của một người trong một cơ sở hoạt động chăm sóc trẻ em?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 2, Yêu Cầu Kiểm Tra Lý Lịch
Tháng 6, 2010

Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị với thông tin trong hồ sơcủa chúng tôi về lịch sử
trước đó của một người chăm sóc trẻ em, miễn là thông tin không phải là bí mật.

Phần 3, Kết án hình sự và Tìm Kiếm Danh Sách Trung Tâm về các vấn
nạn lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
§745.651 Những loại tiền án hình sự nào có thể ảnh hưởng tới khả năng có mặt của
một người trong một cơ sở hoạt động?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 3, Kết án hình sự và Tìm Kiếm Danh Sách Trung Tâm về các vấn nạn lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 3, 2015

(a) Một hạnh kiểm xấu hoặc trọng tội theo luật của tiểu bang Texas, luật của một tiểu
bang khác hoặc luật liên bang có thể ảnh hưởng tới khả năng có mặt của một người
trong một cơsởhoạt động. Có ba biểu đồ có thông tin liên quan tới các tội phạm
cụ thể mà có thể ảnh hưởng tới khả năng có mặt của một người tại một cơsởhoạt
động. Mỗi biểu đồ nêu rõ liệu việc kết án sẽ ngăn cản vĩnh viễn hay tạm thời một
người có mặt tại một trong những cơsởhoạt động chăm sóc trẻ, liệu một người có
thể được chọn để đánh giá rủi ro hay không và liệu một người được chọn để đánh giá
rủi ro có thể có mặt ởcơsởhoạt động chưa có kết quả đánh giá rủi ro hay không.
Ba biểu đồ đó là:
(1) Các cơsởchăm sóc trẻ được cấp phép hoặc chứng nhận: Yêu cầu về lịch sử
phạm tội;
(2) Bố trí con nuôi hoặc: Yêu cầu lịch sửphạm tộiï;
(3) Nhà chăm sóc trẻ đã được cấp phép hoặc Hộ gia đình được liệt kê: Yêu cầu lịch
sửphạm tộiï.
(b) Ba biểu đồ được liệt kê trong tiểu mục của phần này sẽ được xem xét và cập nhật
hàng năm, xuất bản vào tháng Một hàng năm dưới hình thức một tài liệu “Bổ
sung” trong Texas Register và có sẵn trên trang mạng DFPS tại địa chỉ
www.dfps.state.tx.us/Child_Care/.
(c) Một người hiện đang có lệnh tạm tha vì vi phạm một trọng tội phải có kết quả
đánh giá rủi ro đã duyệt trước khi có mặt tại nhà trẻ.
(d) Đối với bất kỳ trường hợp nào phạm trọng tội không được đề cập cụ thể trong
bảng liên quan được liệt kê ở tiểu mục (a) của mục này, một người bị kết tội
trong vòng 10 năm qua vì phạm tội phải có kết quả đánh giá rủi ro được duyệt
trước khi có mặt tại cơ sở.
(còntiếp)
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(e) Các trường hợp vi phạm luật liên bang tương tựvà các trường hợp vi phạm ởcác
tiểu bang khác sẽ được xem giống nhưvi phạm tương tựtại Texas.
(f) Quy định này không áp dụng cho người cần phải kiểm tra lý lịch theo phụ chương
này vì người đó có trách nhiệm với tưcách nhân viên hoặc tình nguyện viên của
DFPS. Thủ tục kiểm tra lý lịch của người đó sẽ được tiến hành theo các tiêu chí được
DFPS và Phòng Nhân Sựcủa Ban Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh sửdụng.

§745.653 Nếu việc kiểm tra lịch sử phạm tội cho thấy một kết án hình sự ngoài
những thứ được liệt kê trong biểu đồ tương ứng trong điều §745.651 của tiêu đề này
(liên quan tới Các loại kết án hình sự có thể ảnh hưởng tới khả năng có mặt của một
người tại một cơ sở hoạt động), cơ quan đăng ký có thông bảo kết quả cho tôi hay
không?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 3, Kết án hình sự và Tìm Kiếm Danh Sách Trung Tâm về các vấn nạn lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 12, 2012

Có, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết, nhưng quý vị sẽ không được yêu cầu
phải có hành động gì.

§745.655 Kết án hình sự có bao gồm phán quyết trì hoãn cho một tội phạm có thể
ảnh hưởng tới khả năng có mặt của một người ở một cơ sở hoạt động hay không?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 3, Kết án hình sự và Tìm Kiếm Danh Sách Trung Tâm về các vấn nạn lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 12, 2012

(a) Trừtrường hợp được quy định trong tiểu mục (b) của phần này, kết án hình sựchỉ
bao gồm phán quyết trì hoãn nếu tòa không bãi bỏ các thủ tục và thả người được
trì hoãn xét xửsau khi hoàn thành bất kỳ giám sát cộng đồng nào, cũng được gọi
là quản chế.
(b) Việc bị kết án có bao gồm phán quyết trì hoãn khi người đó làm đơn xin cấp phép,
dù tòa án đã bãi bỏ các thủ tục và thả người được phán quyết trì hoãn hay không.

§745.656. Việc yêu cầu một người đăng ký với Cơ quan đăng ký tội phạm tình dục
Texas có ảnh hưởng tới khả năng có mặt tại một cơ sở hoạt động của người đó hay
không?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 3, Kết án hình sự và Tìm Kiếm Danh Sách Trung Tâm về các vấn nạn lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 12, 2012

Có, một người bị bắt buộc ghi vào sổ là một tội phạm tình dục ởTexas có thể không
được có mặt tại một cơsởhoạt động đang chăm sóc trẻ,

§745.657 Hậu quả của việc có một trong các Loại phán quyết nào ở trung tâm đăng
ký có thể ảnh hưởng tới khả năng có mặt của một người ở một cơ sở hoạt động?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 3, Kết án hình sự và Tìm Kiếm Danh Sách Trung Tâm về các vấn nạn lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 6, 2015

(a) Ngoại trừngười được mô tả trong tiểu mục (b) trong phần này, biểu đồ sau liệt kê
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các loại phán quyết của Trung tâm đăng ký mà có thể ảnh hưởng tới khả năng có
mặt của một người tại một cơsởhoạt động. Biểu đồ cho biết liệu một người có phán
quyết có bị ngăn cản có mặt tại một cơsởhoạt động hay có thể được chọn để đánh
giá rủi ro hay không, và liệu một người được chọn để đánh giá rủi ro có thể có mặt ở
cơsởhoạt động đang chờkết quả đánh giá rủi ro hay không:
Loại phán quyết của Trung tâm
đăng ký đối với Lạm dụng hoặc bỏ
bê trẻ em

Người này có được đủ điều kiện để
đánh giá rủi ro hay không?

Nếu người này được đủ điều kiện để
đánh giá rủi ro, họ có thể có mặt
tại cơsởtrông trẻ đang chờkết quả
đánh giá rủi ro hay không?

(1) Phán quyết lạm dụng thể chất
được xác nhận của DFPS

Ngoại trừngười được mô tả trong
tiểu mục
(b) của phần này, người này vĩnh
viễn bị cấm có mặt ởcơsởhoạt
động đang chăm sóc trẻ. Những
người được mô tả trong tiểu mục (b)
của phần này được chọn để đánh giá
rủi ro.

Ngoại trừngười được mô tả trong
tiểu mục (b) của phần này, phần
này không áp dụng do người này
không được chọn để đánh giá rủi ro.
Người này không được có mặt tại cơ
sởđang chăm sóc trẻ. Những người
được mô tả trong tiểu mục (b) của
phần này không thể có mặt ởcơ
sởchăm sóc trẻ mà chờđánh giá
rủi ro. Tuy nhiên, nếu đánh giá rủi
ro được phê duyệt thì họ có thể có
mặt tại cơsở.

(2) Phán quyết lạm dụng tình dục
được xác nhận của DFPS

Không. Người này vĩnh viễn bị
cấm có mặt tại cơsởđang chăm
sóc trẻ.

Không áp dụng, do người này
không được chọn để đánh giá rủi ro.
Người này không thể có mặt tại cơ
sởđang chăm sóc trẻ.

(3) Phán Quyết của DFPS về
Buôn Người.

Không, người này bị cấm vĩnh
viễn không được có mặt tại một
nhà trẻ trong khi trẻ em đang
được chăm sóc.

(4) Phán Quyết của DFPS về
Buôn Nô Lệ Tình Dục.

Không, người này bị cấm vĩnh
viễn không được có mặt tại một
nhà trẻ trong khi trẻ em đang
được chăm sóc.

Không áp dụng, vì người này
không hội đủ điều kiện tiến hành
đánh giá rủi ro. Người này không
được có mặt tại một nhà trẻ trong
khi trẻ em đang được chăm sóc.
Không áp dụng, vì người này
không hội đủ điều kiện tiến hành
đánh giá rủi ro. Người này không
được có mặt tại một nhà trẻ trong
khi trẻ em đang được chăm sóc.

(còntiếp)
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Loại phán quyết của Trung tâm
đăng ký đối với Lạm dụng hoặc bỏ
bê trẻ em

Người này có được đủ điều kiện để
đánh giá rủi ro hay không?

Nếu người này được đủ điều kiện để
đánh giá rủi ro, họ có thể có mặt
tại cơsởtrông trẻ đang chờkết quả
đánh giá rủi ro hay không?

(5) Phán Quyết của DFPS về Lạm
Dụng hay Hành Hạ Tình Cảm

Có

Có,
(i) nếu người đó tiếp tục làm việc
tại nhà trẻ trong khi chờ kết quả
của việc xúc tiến thủ tục để tìm ra
phát hiện đã chỉ định, vì chúng tôi
đã chưa xác định sự hiện diện
của người đó tại cùng nhà trẻ là
một đe dọa hoặc nguy hiểm trước
mắt cho sức khỏe hoặc an toàn
của trẻ em; hoặc
(ii) nếu trước đó chúng tôi đã
chấp thuận cho việc thẩm định
mức rủi ro mà không có điều kiện
cho cùng một phát hiện, lần kiểm
tra mới nhất không tiết lộ tin tức
mới về phát hiện này, và những
trường hợp tiếp xúc với trẻ em của
một người tại nhà trẻ cũng tương
tự như khi chúng tôi đã chấp
thuận cho việc thẩm định mức rủi
ro.

Loại phán quyết của Trung tâm
đăng ký đối với Lạm dụng hoặc bỏ
bê trẻ em

Người này có được đủ điều kiện để
đánh giá rủi ro hay không?

Nếu người này được đủ điều kiện để
đánh giá rủi ro, họ có thể có mặt
tại nhà trẻ nuôi dạy trẻ đang chờ
kết quả đánh giá rủi ro hay
không?

(6) Phán Quyết của DFPS về Bỏ
Bê Trẻ Em (kể cả bỏ rơi, giám sát
lơ là, bỏ bê về thể xác, y tế, và từ
chối không chấp nhận trách
nhiệm làm cha mẹ).

Có

Có,
(i) nếu người đó tiếp tục làm việc
tại nhà trẻ trong khi chờ kết quả
của việc xúc tiến thủ tục để tìm ra
phát hiện đã chỉ định, vì chúng tôi
đã chưa xác định sự hiện diện
của người đó tại cùng cơ sởlà
một đe dọa hoặc nguy hiểm trước
mắt cho sức khỏe hoặc an toàn
của trẻ em; hoặc
(ii) nếu trước đó chúng tôi đã
chấp thuận cho việc thẩm định
mức rủi ro mà không có điều kiện
cho cùng một phát hiện, lần kiểm
tra mới nhất không tiết lộ tin tức
mới về phát hiện này, và những
trường hợp tiếp xúc với trẻ em của
một người tại nhà trẻ cũng tương
tự như khi chúng tôi đã chấp
thuận cho việc thẩm định mức rủi
ro.

(còntiếp)
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Loại phán quyết của Trung tâm
đăng ký đối với Lạm dụng hoặc bỏ
bê trẻ em

Người này có được đủ điều kiện để
đánh giá rủi ro hay không?

Nếu người này được đủ điều kiện để
đánh giá rủi ro, họ có thể có mặt
tại cơsởtrông trẻ đang chờkết quả
đánh giá rủi ro hay không?

(7) Phán Quyết của DFPS, chưa
được xác nhận, về bất kỳ loại lạm
dụng hoặc bỏ bê nào đã được đề cập
trong biểu đồ này, trong đó
chúng ta đã xác định việc có mặt
của người đó tại nhà trẻ hoạt động
có nguy hiểm hoặc rủi ro tức thì
đến sức khỏe và an toàn của trẻ
em.

Không, người này tạm thời bị cấm
có mặt ởnhà trẻ hoạt động hiện
đang chăm sóc trẻ.

Không áp dụng, vì người này
không được chọn để đánh giá rủi ro.
Người này không được có mặt tại
nhà trẻ đang chăm sóc trẻ. Lưu ý:
Vĩnh viễn không được tiếp xúc với
trẻ cho đến khi phán quyết được
xác nhận.

(8) Phán quyết lạm dụng hoặc bỏ
bê của một tiểu bang hoặc thẩm
quyền khác, bất kể phán quyết
có được xác nhận hay không.

Việc được chọn để đánh giá rủi ro
của người này tương tựphán quyết
có liên quan đã được xác nhận của
DFPS được ghi chú trong các
phần (1) – (6) của biểu đồ này.

Khả năng có mặt của người này tại
nhà trẻ đang chăm sóc trẻ hiện
đang chờkết quả đánh giá rủi ro
tương tựnhưphán quyết có liên
quan được xác nhận của DFPS được
ghi chú trong các phần (1) –(6)
của biểu đồ này.

(b) Cha mẹ nuôi hoặc cha mẹ nuôi tương lai, hoặc bất kỳ người nào mà cần thực hiện
kiểm tra lý lịch do đăng ký nhận nuôi trẻ, được chọn để đánh giá rủi ro đối với phán
quyết lạm dụng thể chất đã được xác nhận nếu:
(1) Đã năm năm kể từngày phán quyết lạm dụng về thể chất; và
(2) Cha mẹ nuôi hoặc cha mẹ nuôi tương lai có liên quan tới hoặc đã có quan hệ
rất lâu với trẻ nhận nuôi.
(c) Quy định này không áp dụng cho người cần phải kiểm tra lý lịch theo phụ chương
này vì người đó có trách nhiệm với tưcách nhân viên hoặc tình nguyện viên của
DFPS. Thủ tục kiểm tra lý lịch của người đó sẽ được tiến hành theo các tiêu chí được
DFPS và Phòng Nhân Sựcủa Ban Y Tế và Các Dịch Vụ Nhân Sinh sửdụng.

§745.659 Điều gì sẽ xảy ra nếu một nhân viên chăm sóc trẻ em của tôi có tiền án hình
sự hoặc phán quyết của Trung tâm đăng ký?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 3, Kết án hình sự và Tìm Kiếm Danh Sách Trung Tâm về các vấn nạn lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 12, 2012

Chúng tôi sẽ thông báo cho cơsởhoạt động giữtrẻ bằng văn bản:
(1) Của bất kỳ tiền án hình sựnào được liệt kê trong biểu đồ có liên quan trong điều
§745.651 của tiêu đề này (liên quan đến loại kết án hình sựcó thể ảnh hưởng tới
sựcó mặt của một người tại một cơsởhoạt động), và bất kỳ phán quyết nào của
Trung tâm đăng ký được liệt kê trong điều §745.655 (a) của tiêu đề này (liên quan
đến Những loại phán quyết của trung tâm đăng ký có thể ảnh hưởng tới sựcó mặt
của một người tại một cơsởhoạt động), bao gồm cả việc:
(còntiếp)
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(A) Dù việc kết án hoặc phán quyết được xác nhận vĩnh viễn ngăn cản người này
có mặt tại một cơsơûhoạt động trong khi trẻ em đang được chăm sóc, hoặc
cho dù quý vị có thể yêu cầu một đánh giá rủi ro cho người này;
(B) Nếu người này có đủ điều kiện cho một đánh giá rủi ro, cho dù người này có thể
có mặt tại hoạt động chăm sóc trẻ em của bạn trong khi trẻ em được chăm sóc
trong khi chờkết quả của đánh giá rủi ro.
(2) Của bất kỳ phán quyết lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em nào của Trung tâm đăng ký
mà chưa được xác nhận, mà chúng tôi đã quyết định rằng việc có mặt của người đó
tại cơsởhoạt động có nguy hiểm hoặc rủi ro tức thời đối với sức khỏe và sựan toàn
của trẻ. Bức thưthông báo sẽ cho quý vị biết rằng người này đã không vào thời
điểm này có bất kỳ việc gì liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, nếu chúng tôi xác
định rằng người đó là một mối đe dọa ngay lập tức hoặc nguy hiểm đến sức khỏe
hoặc sựan toàn của trẻ em, quý vị ngay lập tức phải loại bỏ người đó tiếp xúc với
trẻ em. Chúng tôi sau đó sẽ thông báo cho hoạt động của bất kỳ quyết định tương
lai liên quan đến vấn đề này, trong đó bao gồm cả việc người đó có thể có tiếp xúc
với trẻ em.

§745.661 Tôi phải làm gì sau khi Phòng Cấp Phép thông báo cho tôi rằng một nhân
viên của tôi có một trong các loại kết án hình sự hoặc những phán quyết trung tâm
đăng ký?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 3, Kết án hình sự và Tìm Kiếm Danh Sách Trung Tâm về các vấn nạn lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 12, 2012

Quý vị phải có hành động thích hợp, có thể bao gồm loại bỏ ngay lập tức người này từ
hoạt động chăm sóc trẻ em của quý vị trong khi trẻ em được chăm sóc, hạn chế nghĩa
vụ của người đó và / hoặc yêu cầu một đánh giá rủi ro cho người này. Quyết định của
quý vị trong vấn đề này nên được dựa trên các thông tin được cung cấp cho quý vị,
nhưquy định tại §745.659 của tiêu đề này (liên quan đến Điều gì sẽ xảy ra nếu một
người hoạt động chăm sóc trẻ em của tôi có một tiền án hình sựhoặc một phán quyết
tại trung tâm đăng ký).

§745.663 Điều gì sẽ xảy ra nếu người có tiền án hình sự hoặc đăng ký tại trung tâm
tìm kiếm tin rằng thông tin thu được là không chính xác?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 3, Kết án hình sự và Tìm Kiếm Danh Sách Trung Tâm về các vấn nạn lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 6, 2008

Trách nhiệm của quý vị là tương tựnhưđã nêu trong §745.661 của tiêu đề này (liên
quan đến Tôi phải làm gì sau khi cấp phép thông báo cho tôi rằng một nhân viên
của tôi có một trong các loại kết án hình sựhoặc những phán quyết tại trung tâm
đăng ký?). Tuy nhiên, quý vị có thể liên lạc với các nhân viên cấp phép địa phương,
những người gửi thưthông báo để thảo luận về tính chính xác của thông tin. Đối với tiền
án hình sự, quý vị có thể tiến hành kiểm tra dấu vân tay dựa trên lịch sửtội phạm
thông qua DPS để xác định tính chính xác của vi phạm này.
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Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan Đăng Ký
Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
§745.681 Khi nào tôi cần phải yêu cầu một bản đánh giá rủi ro?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 9, 2014

(a) Quý vị có thể yêu cầu một bản đánh giá rủi ro khi:
(1) Chúng tôi đã thông báo cho quý vị rằng người có tiền án hình sựhoặc có tên
trong trung tâm đăng ký tìm kiếm lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em hội đủ điều kiện
cho một đánh giá rủi ro;
(2) Quý vị tin rằng người có tiền án hình sựhoặc tìm trung tâm đăng ký (điều này
có thể là chính mình trong một số trường hợp) không đặt ra một nguy cơđối với
sức khỏe hoặc sựan toàn của trẻ em.
(b) Quý vị không được yêu cầu đánh giá rủi ro đối với một người cần phải kiểm tra lý
lịch theo phụ chương này vì người đó có trách nhiệm với tưcách nhân viên hoặc
tình nguyện viên của DFPS. Thủ tục xem xét hồ sơkiểm tra lý lịch của người đó
mà DFPS và Phòng Nhân Sựcủa Ban Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh tiến hành vì
mục đích đánh giá rủi ro.

§745.683 Ai có trách nhiệm để nạp đơn yêu cầu một bản đánh giá rủi ro?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 12, 2012

(a) Nếu người có tiền án hình sựhoặc phán quyết của Trung tâm đăng ký là một gia
đình cha mẹ nuôi độc lập, một đơn vị có giấy phép hộ chăm sóc trẻ đã đăng ký,
hoặc đơn vị có giấy phép hộ gia đình được liệt kê hoặc bất kỳ chủ sởhữu duy nhất
nào là người đăng ký bất kỳ loại giấy phép nào thì người đó phải yêu cầu đánh giá
rủi ro cho chính mình;
(b) Nếu người có tiền án hình sựhoặc phán quyết của Trung tâm đăng ký [trung tâm
đăng ký] là cha mẹ nuôi tại cơquan sắp xếp trẻ, cha mẹ nuôi, hoặc trẻ không phải
là khách hàng của nhà nuôi hoặc nhận nuôi, thì cơquan giữtrẻ em phải yêu cầu
đánh giá rủi ro;
(c) Nếu người có tiền án hình sựhoặc phán quyết của Trung tâm đăng ký là một quản
trị viên chăm sóc trẻ em được cấp phép thì các cơquan sắp xếp trẻ, hoạt động dân
cưnói chung phải yêu cầu đánh giá rủi ro;
(d) Đối với những người khác, cơquan quản lý, giám đốc, người được chỉ định, cha mẹ tại
hộ nuôi dưỡng độc lập, hoặc người có giấy phép của hộ gia đình, khi thích hợp, phải
yêu cầu đánh giá rủi ro.

Sở Dịch vụ Bảo vệ và Gia đình Texas

17

Những Tiêu Chuẩn Tối Thiểu Cho Nhà Nuôi Dạy Trẻ

§745.685 Làm thế nào để nộp đơn yêu cầu một bản đánh giá rủi ro?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 12, 2012

Quý vị phải nộp túi hồ sơđánh giá rủi ro hoàn chỉnh về Cơquan kiểm tra lý lịch tập
trung của DFPS. Túi hồ sơđánh giá phải chứa mẫu đơn đánh giá rủi ro hoàn chỉnh và
tất cả các tài liệu hỗ trợcần thiết.

§745.686. Khung thời gian yêu cầu đánh giá rủi ro là gì?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 3, 2014

(a) Nếu quý vị được thông báo rằng người được kiểm tra lý lịch có thể tiếp tục làm việc
hoặc có mặt tại cơsởhoạt động đang chờđánh giá rủi ro, thì:
(1) Quý vị phải thông báo cho Cơquan kiểm tra lý lịch tập trung (CBCU) rằng
quý vị muốn yêu cầu đánh giá rủi ro trong vòng bảy ngày theo lịch kể từkhi
quý vị nhận được thông báo từCBCU rằng người đó có thể tiếp tục làm việc
hoặc có mặt tại cơsởhoạt động đang chờđánh giá rủi ro; và
(2) Quý vị phải gửi lại túi hồ sơđánh giá rủi ro hoàn chỉnh cho CBCU trong vòng
14 ngày theo lịch sau khi quý vị nhận được thông báo của CBCU rằng cần
phải đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, quý vị có thể có 2 lần yêu cầu kéo dài
thêm 14 ngày theo lịch với lý do chính đáng.
(b) DFPS có 14 ngày làm việc để đánh giá giấy tờđược nộp và thông báo cho quý vị
bằng văn bản xem việc đánh giá rủi ro có:
(1) Hoàn chỉnh và được chấp nhận xửlý; hay
(2) Không hoàn chỉnh. Thưthông báo sẽ giải thích những cái cần làm để hoàn
thiện túi hồ sơ.
(c) Nếu túi hồ sơđánh giá rủi ro của quý vị được trả lại do chưa hoàn chỉnh, quý vị sẽ
có thêm 14 ngày theo lịch để gửi thông tin cần thiết để hoàn thiện túi hồ sơ.
(d) Nếu quý vị không tuân thủ khung thời gian trong tiểu mục (a) hoặc (c) của phần
này nhằm tuân thủ yêu cầu đối với đánh giá rủi ro, quý vị có thể phải tiếp tục quy
trình đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, người phải kiểm tra lý lịch không thể làm việc tại
cơsởhoạt động đang chờkết quả đánh giá rủi ro.
(e) Khi DFPS đã chấp nhận hồ sơđánh giá rủi ro là hồ sơhoàn thiện, DFPS sẽ có 21
ngày theo lịch để đưa ra quyết định đánh giá rủi ro. DFPS có thể gia hạn khung
thời gian với lý do hợp lý.
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§745.687 Tôi phải bao gồm những gì trong yêu cầu của tôi cho một bản đánh giá rủi
ro dựa trên lịch sử hình sự?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 12, 2012

Quý vị phải bao gồm nhưsau:
(1) Biểu mẫu 2974,Yêu cầu đánh giá rủi ro hoàn chỉnh dựa trên Lịch SửPhạm Tội
trước đây hoặc Phán quyết của trung tâm đăng ký;
(2) Một lý do hợp lý của giám đốc, chủ sởhữu, người điều hành hoặc người quản lý của
cơsởhoạt động, giải thích tại sao người có lịch sửphạm tộiï sẽ không gây nguy cơ
đối với sức khỏe hoặc sựan toàn của trẻ em;
(3) Một bản sao chính thức biên bản kết án hoặc kết tội của tòa (được thẩm phán ký
và hồ sơđược đóng dấu chính thức);
(4) Nếu người đó đã bị giam giữ:
(A) Bản sao của nhà nước, địa phương, hoặc để lệnh yêu cầu liên bang;
(B) Ngày cá nhân đã được thả không giam giữ;
(C) Nếu có thể, các điều khoản và điều kiện tạm tha
(5) Nếu người đa õbị quản chế (bao gồm xét xửbị trì hoãn), ngày của quản chế và
thông tin liên quan đến các điều khoản và điều kiện của án treo, bao gồm tài liệu
liên quan tới việc người đó đã hoàn thành các điều khoản trong việc quản chế và
trả tất cả các chi phí tòa án và lệ phí giám sát và tòa án ra lệnh bồi thường và
tiền phạt. Nếu người đó hiện nay đang bị quản chế, biên bản từviên chức quản chế
của người đó, liên quan đến tình trạng quản chế của người đó;
(6) Tuổi của người tại thời điểm phạm tội;
(7) Bản khai chi tiết có chữký của người đó liên quan tới tính chất và mức độ nghiêm
trọng của tội mà người đó đã bị kết án, bao gồm:
(A) Lý do người đó bị bắt;
(B) Nơi người đó bị bắt;
(C) Người nào khác có liên quan tới việc phạm tội;
(D) Có người nào khác bị thương hay không;
(E) Mức độ và tính chất của các vụ bắt giữkhác trong lịch sửphạm tội trước đây
của người đó;
(F) Điều gì đã thay đổi đối với người đó kể từkhi bị bắt; và
(G) Tại sao người đó không cảm thấy rằng mình gây rủi ro cho trẻ được chăm sóc;
(8) Bằng chứng về nỗ lực phục hồi;
(9) Quá trình làm việc của người đó trong 10 năm qua, bao gồm tên của người sửdụng
lao động, ngày đi làm và các vị trí đã nắm giữ;
(còntiếp)
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(10) Ít nhất ba bức thưgiới thiệu từcác cá nhân không có quan hệ thân thuộc với
người đó (các chuyên gia, người sửdụng lao động, cơquan thực thi pháp luật,
v.v……) và người biết về tính cách của người đó và, nếu có thể, khả năng làm việc
với trẻ của người đó;
(11) Thông tin liên quan tới vai trò của người đó (hoặc vai trò tương lai) với cơsởhoạt
động của quý vị, bao gồm:
(A) Chức vụ (dành cho nhân viên);
(B) Ngày và giờdịch vụ;
(C) Trách nhiệm trong công việc;
(D) Tính chất và lượng tương tác với trẻ được chăm sóc;
(E) Kế hoạch giám sát của người đó; và
(F) Thời lượng giám sát ước tính với trẻ được chăm sóc;
(12) Tuổi và bất kỳ nhu cầu đặt biệt nào của trẻ mà người đó sẽ chịu trách nhiệm
và/hoặc với trẻ mà người đó có thể tương tác;
(13) Nếu đánh giá rủi ro là dành cho cơquan bố trí con nuôi có quan hệ họ hàng
hoặc bố trí con nuôi trong đó người đó có mối quan hệ lâu dài với trẻ thì:
(A) Tên và ngày sinh của bất kỳ trẻ nhận nuôi nào mà đã được hoặc dựđịnh được bố
trí vào gia đình (nếu biết);
(B) Mô tả về mối quan hệ của cha mẹ nuôi đối với từng trẻ; và
(C) Bản sao đánh giá gia đình hoặc sàng lọc gia đình, nếu đã hoàn thiện; và
(14) Bất kỳ mục bổ sung nào do Quản lý CBCU yêu cầu để giúp xác định rủi ro.

§745.689 Tôi phải bao gồm những gì trong yêu cầu của tôi cho một bản đánh giá rủi
ro dựa trên phán quyết của Trung tâm đăng ký?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 12, 2012

Quý vị phải bao gồm nhưsau:
(1) Biểu mẫu 2974, yêu cầu hoàn chỉnh cho Việc Đánh Giá Rủi Ro dựa trên Lịch Sử
Phạm Tộái trước đây hoặc mẫu đơn Tìm Kiếm trong Danh Sách Trung Tâm;
(2) Một lý do hợp lý của giám đốc, người sởhữu, người hoạt động hoặc người quản lý của
cơsởhoạt động, giải thích tại sao người đó sẽ không đặt ra một nguy cơđối với sức
khỏe hoặc sựan toàn của trẻ em;
(3) Tuổi của người tại thời điểm trẻ bị lạm dụng hoặc bỏ bê;
(4) Thời gian đã trôi qua kể từlần phán quyết người đó lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ gần
nhất;
(còntiếp)
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(5) Bản khai chi tiết có chữký của người đó liên quan tới tính chất và mức độ nghiêm
trọng của việc phán quyết sựlạm dụng và/hoặc bỏ mặc, bao gồm:
(A) Hoàn cảnh có liên quan đến việc lạm dụng và/hoặc bỏ bê và việc điều tra
(B) Mức độ và tính chất của của tiền án lạm dụng và/hoặc bỏ bê của người đó;
(C) Điều gì đã thay đổi đối với người đó kể từlần phán quyết lạm dụng hoặc bỏ bê; và
(D) Tại sao người đó không cảm thấy rằng mình gây rủi ro cho trẻ được chăm sóc;
(6) Bằng chứng cho thấy các yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro về lạm dụng hoặc bỏ bê trong
tương lai đã thay đổi;
(7) Ít nhất ba bức thưgiới thiệu từcác cá nhân không có quan hệ thân thuộc với
người đó (các chuyên gia, người sửdụng lao động, cơquan thực thi pháp luật…) và
người biết về tính cách của người đó và, nếu áp dụng, khả năng làm việc với trẻ của
người đo;
(8) Quá trình làm việc của người đó trong vòng 10 năm qua, bao gồm tên của người
sửdụng lao động, ngày được tuyển dụng vàø các vị trí đã nắm giữ;
(9) Thông tin liên quan tới vai trò của người đó (hoặc vai trò tương lai) với cơsởhoạt
động của quý vị, bao gồm:
(A) Chức vụ (dành cho nhân viên);
(B) Ngày và giờdịch vụ;
(C) Trách nhiệm trong công việc;
(D) Tính chất và lượng tương tác với trẻ được chăm sóc;
(E) Kế hoạch giám sát của người đó; và
(F) Thời lượng giám sát ước tính với trẻ được chăm sóc;
(10) Tuổi và bất kỳ nhu cầu đặt biệt nào của trẻ mà người đó sẽ chịu trách nhiệm
và/hoặc với trẻ mà người đó có thể tương tác;
(11) Nếu đánh giá rủi ro là dành cho cơquan bố trí con nuôi có quan hệ họ hàng
hoặc bố trí con nguôi trong đó người đó có mối quan hệ lâu dài với tre,û sau đó:
(A) Tên và ngày sinh của bất kỳ trẻ nhận nuôi nào mà đã được hoặc dựđịnh được bố
trí vào gia đình (nếu biết);
(B) Mô tả về mối quan hệ của cha mẹ nuôi đối với từng trẻ; và
(C) Bản sao đánh giá gia đình hoặc sàng lọc gia đình, nếu đã hoàn thiện; và
(12) Bất kỳ mục bổ sung nào do Quản lý CBCU yêu cầu để giúp xác định rủi ro.
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§745.691. Có thể áp dụng các điều kiện hoặc hạn chế đối với sự hiện diện của một
người tại một nhà trẻ hay không?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 3, 2015

CBCU có thể áp dụng các điều kiện hoặc hạn chế đối với sựhiện diện của một người tại
một nhà trẻ khi CBCU xác định là cần thiết để bảo vệ sức khỏe hoặc sựan toàn của trẻ
em trong các trường hợp sau đây:
(1) Chờkết quả đánh giá rủi ro về trường hợp kết tội hình sựđủ điều, kết luận của Cơ
Quan Đăng Ký Trung Ư
ơng, hoặc tội ác mà người đó đã bị bắt hoặc kết tội; hoặc
(2) Để đánh giá rủi ro được duyệt.

§745.693. Tôi có phải tuân thủ các điều kiện hoặc hạn chế đã được áp dụng đối với
sự hiện diện của một người tại nhà trẻ hay không?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 3, 2015

(a) Có, quý vị phải tuân thủ các điều kiện hoặc hạn chế đã được áp dụng cho sựhiện
diện của một người tại một cơsở:
(1) Chờkết quả đánh giá rủi ro về trường hợp kết tội hình sự, kết luận của CơQuan
Đăng Ký Trung Ương, hoặc tội ác mà người đó đã bị bắt hoặc kết tội; hoặc
(2) Để đánh giá rủi ro được duyệt;
(b) Nếu bất kỳ điều kiện hay hạn chế nào được áp dụng cho sựhiện diện của một người
tại một cơsởkhông được tuân thủ, thì:
(1) Ban cấp phép sẽ áp dụng một kế hoạch đảm bảo an toàn có thể gồm có cấm
người đó có mặt tại cơsở;
(2) CBCU có thể sửa đổi, từchối, hoặc bãi bỏ đánh giá rủi ro; và
(3) Ban cấp phép có thể thực hiện biện pháp trừng phạt đối với cơsở.
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§745.695 Lịch sử phạm tôiï và các phán quyết nào của Trung tâm đăng ký có liên
quan tới khả năng của một người trở thành người quản lý được cấp phép?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 12, 2012

(a) Người quản lý được cấp phép phải tuân thủ các yêu cầu về lịch sửphạm tội trong
điều§745.651(a)(1) của tiêu đề này (liên quan tới Các loại kết án hình sựcó thể
ảnh hưởng tới khả năng có mặt tại một cơsởhoạt động của một người?);
(b) Ngoài việc tuân thủ các yêu cầu về lịch sửphạm tội trong tiểu mục (a) của phần
này, người quản lý được cấp phép được giám sát về các vụ phạm tội liên quan tới tội
phạm tài chính, bao gồm toàn bộ Tiêu đề 7 Phạm tội đối với tài sản và Tiêu đề 11
tội phạm có tổ chức trong Bộ luật hình sự.
(c) Người quản lý được cấp phép phải tuân thủ các yêu cầu của Trung tâm đăng ký được
nêu trong điều §745.657 của tiêu đề này (liên quan tới Các loại phán quyết của
trung tâm đăng ký có thể ảnh hưởng tới khả năng có mặt ởmột cơsởhoạt động của
một người?)

§745.696. Việc có lịch sử phạm tội hoặc phán quyết của Trung tâm đăng ký có ngăn
cản tôi trở thành một người quản lý được cấp phép không?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 12, 2012

(a) Lịch sửphạm tội và phán quyết của Trung tâm đăng ký có thể ảnh hưởng tới khả
năng được cấp phép trởthành người quản lý hoặc khả năng có mặt ởmột cơsởhoạt
động thường xuyên của người quản lý được cấp phép.
(b) Quý vị không được phép trởthành người quản lý được cấp phép nếu quý vị có:
(1) Án hình sựhoặc phán quyết của Trung tâm đăng ký mà ngăn cản quý vị có
mặt ởmột cơsởhoạt động đang chăm sóc trẻ; hoặc
(2) Trọng tội hình sựtài chính trong vòng 10 năm qua.
(c) Quý vị không bị cấm trởthành người quản lý được cấp phép nếu quý vị có trọng
tội hình sựtài chính trên 10 năm hoặc vi phạm hình sựtài chính nhẹ. Tuy nhiên,
những tội này không cần đánh giá rủi ro và phòng giấy phép có thể đặt các hạn
chế đối với giấy phép của quý vị. Ngoài ra, quý vị không được phép có mặt ởcơsở
trong khi trẻ đang được chăm sóc cho đến khi cơsởhoạt động yêu cầu đánh giá rủi
ro cho quý vị và đánh giá rủi ro được phê duyệt.
(d) Quý vị không bị cấm trởthành người quản lý được cấp phép nếu quý vị phạm tội
hình sựhoặc có phán quyết của Trung tâm đăng ký mà chỉ cần đánh giá rủi ro.
Tuy nhiên, Phòng giấy phép có thể đặt các hạn chế cho giấy phép của quý vị.
Ngoài ra, quý vị không được phép có mặt ởcơsởtrong khi trẻ đang được chăm sóc
cho đến khi cơsởhoạt động yêu cầu đánh giá rủi ro cho quý vị và đánh giá rủi ro
được phê duyệt.
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§745.697 Đánh giá rủi ro được chấp thuận có phải là vĩnh viễn không?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 3, 2014

(a) Quý vị không cần phải yêu cầu một đánh giá rủi ro đối với cùng một tiền án hình
sựhoặc trung tâm đăng ký tìm kiếm kiểm tra lý lịch trước đó cho thấy nếu mỗi
trong các điều kiện sau đây được đáp ứng:
(1) Hoạt động của quý vị trước đó đã yêu cầu một đánh giá rủi ro cho việc tìm kiếm
hoặc tiền án hình sự, và DFPS phê duyệt đánh giá rủi ro
(2) Việc kiểm tra không cho thấy có một phán quyết mới hoặc tiền án hình sự; và
(3) Vai trò của người đó như được xác định trong thư quyết định đánh giá rủi ro
và các trường hợp tiếp xúc của người đó với trẻ hoạt động giống nhưkhi chúng
ta đã được phê duyệt đánh giá rủi ro.
(b) Quý vị phải nộp một yêu cầu mới về đánh giá rủi ro bằng cách thông báo cho Đơn
Vị Kiểm Tra Lý Lịch Tập Trung (CBCU) tại thời điểm bất kỳ điều kiện nào theo tiểu
mục (a) của mục này không còn có thể đáp ứng. CBCU sau đó sẽ xác định xem
người đó có thể tiếp tục làm việc hoặc có mặt tại cơsởcủa quý vị chờđánh giá rủi
ro mới hay không. Sau khi quý vị thông báo cho CBCU rằng quý vị muốn yêu
cầu đánh giá rủi ro mới, khung thời gian và các quy trình khác để hoàn thành
đánh giá rủi ro được mô tả trong phụ chương này sẽ áp dụng. Bất kỳ điều kiện hay
hạn chế nào mà CBCU áp dụng cho sựhiện diện của người đó tại cơsởdo có đánh
giá rủi ro đã duyệt trước đây sẽ vẫn có hiệu lực trừphi và cho đến khi chúng được
CBCU sửa đổi rõ.

§745.699 Tôi nên làm gì nếu một người trong cơ sở hoạt động chăm sóc trẻ của tôi
hiện đang là chủ đề của một cuộc điều tra hình sự?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 12, 2012

Quý vị phải báo cáo điều tra cho chúng tôi nếu người đó bị bắt hoặc bị buộc tội.
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§745.701 Có thể một người bị bắt giữ hoặc bị buộc tội với tội phạm có mặt tại một
hoạt động trong khi trẻ em đang được chăm sóc?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 12, 2012

(a) Một người bị bắt hoặc bị buộc tội có thể không được có mặt tại một cơsởhoạt động
đang chăm sóc trẻ nếu:
(1) Việc kết tội cho việt bắt giữhoặc hành vi phạm tội bị cấm vĩnh viễn hoặc trong
một thời gian nhất định người đó không được có mặt tại cơsởhoạt động, hoặc
cấm người đó có mặt trong khi chờkết quả của một đánh giá rủi ro; hoặc
(2) Chúng tôi xác định rằng người đó tạo ra một mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe
hoặc sựan toàn của trẻ em.
(b) Nếu một người bị bắt hoặc bị buộc tội mà khiến người đó đủ điều kiện có mặt ởcơsở
hoạt động trong khi chờkết quả đánh giá rủi ro, chúng tôi có thể đưa ra các điều
kiện hoặc hạn chế đối với sựcó mặt của người đó ởcơsởhoạt động trong khi trẻ đang
được chăm sóc mà chờgiải pháp cho vấn đề tội phạm khi chúng tôi thấy điều đó là
cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sựan toàn của trẻ,

§745.703 Nếu tôi có kiến thức mà một người có một tiền án hình sự hoặc phán quyết
Trung tâm đăng ký, người đó có thể có mặt tại cơ sở hoạt động của tôi khi trẻ đang
được chăm sóc không?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 12, 2012

Người này có thể có mặt trong cơsởhoạt động của quý vị trong khi trẻ đang được
chăm sóc nếu quý vị có yêu cầu một bản kiểm tra lý lịch theo phụ chương này (liên
quan đến Kiểm tra lý lịch), và:
(1) Các kết quả không cho biết rằng người đó đã có một tiền án hình sựhoặc tên
trong một Trung tâm đăng ký có thể ngăn cản người đó có mặt trong một hoạt
động trong khi trẻ đang được chăm sóc theo §745.651 và §745.657 của tiêu đề
này (liên quan đến loại kết án hình sựcó thể ngăn cản một người được hiện diện
trong một hoạt động và loại các kết quả trung tâm đăng ký có thể ngăn cản một
người hiện diện trong một hoạt động? Và loại phán quyết của Trung tâm đăng ký
mà có thể ảnh hưởng tới khả năng có mặt của một người tại một cơsởhoạt động là
gì?); hoặc
(2) Chúng tôi đã chấp thuận một bản đánh giá rủi ro cho người đó theo điều §745.697
của tiêu đề này (liên quan tới Một đánh giá rủi ro đã được phê duyệt có mang tính
vĩnh viễn không?).
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§745.705 Tôi phải làm gì nếu một người trong cơ sở hoạt động chăm sóc trẻ em là
đối tượng điều tra của một lạm dụng hoặc bỏ bê?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 3, 2002

Nếu quý vị biết rằng Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em đang tiến hành một cuộc điều tra, quý vị
phải báo cáo cho chúng tôi ngay lập tức. Người theo điều tra của chúng tôi hoặc CPS
có thể tiếp xúc với trẻ em, trừkhi chúng tôi xác định rằng người đó có thể mang lại
mối đe dọa ngay lập tức hoặc nguy hiểm đến sức khỏe hoặc sựan toàn của trẻ em.

§745.707 Ai làm quyết định cuối cùng về bản đánh giá rủi ro?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 6, 2008

Người quản lý của Đơn Vị Kiểm Tra Lý Lịch Trung Tâm DFPS hoặc người được chỉ định
xem xét yêu cầu đánh giá rủi ro và xác định có hay không một người có một tiền án
hình sựhoặc trung tâm đăng ký tìm kiếm mang lại nguy cơcho trẻ em trong một
hoạt động cụ thể.

§745.709 Cơ sở của quyết định đánh giá rủi ro là gì?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 3, 2002

Chúng tôi căn cứquyết định đánh giá rủi ro khi tất cả các thông tin dưới §745.687
và §745.689 của tiêu đề này (có liên quan đến phải bao gồm yêu cầu của tôi cho
một đánh giá rủi ro dựa trên lịch sửhình sựvà tôi phải bao gồm trong yêu cầu của tôi
cho một đánh giá rủi ro dựa trên một phán quyết trung tâm đăng ký?) Lịch sử, tuân
thủ và tình trạng quản lý các hoạt động, vai trò và trách nhiệm của người ởvị trí hiện
tại của mình, và bất kỳ yêu cầu liên bang cho các cha mẹ nuôi, bồi dưỡng về tiền án
hình sự.

§745.711 Những gì tôi có thể làm nếu tôi không đồng ý với quyết định đánh giá rủi
ro?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 4, Đánh giá rủi ro của một tiền án hình sự hoặc Cơ Quan
Đăng Ký Trung Tâm Tìm Kiếm các danh sách lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 3, 2002

Quý vị không có quyền để có một quyết định đánh giá rủi ro được xem xét lại hoặc
kháng cáo.
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Phần 5, Thủ phạm chỉ định và lâu dài của việc lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ
em
§745.731 Các thủ phạm chỉ định và lâu dài của việc lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em là
gì?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 5, Thủ phạm chỉ định và lâu dài của việc lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 6, 2010

(A) Thủ phạm được chỉ định là một người đăng ký trung tâm DFPS được tìm thấy bởi
DFPS đã lạm dụng hoặc bỏ bê một đứa trẻ, nhưng không hết quyền của mình để
xem xét hành chính hoặc buổi điều trần. Xem M Tiểu chương của chương này (liên
quan đến Nhận xét hành chính và Điều Trần Thủ Tục).
(B) Một thủ phạm duy trì cũng là một người đăng ký trung tâm DFPS được tìm thấy bởi
DFPS đã lạm dụng hoặc bỏ bê một đứa trẻ, nhưng đã được cung cấp quyền lợi của
mình để xem xét hành chính và buổi điều trần, và:
(1) được chỉ định thủ phạm của quyền xem xét hành chính và buổi điều trần đã hết
hạn;
(2) tìm được trong phiên điều trần theo đúng thủ tục.

§745.733 Sở Cấp giấy phép có đưa ra một phán quyết từ trung tâm đăng ký tìm kiếm
một thủ phạm hay thủ phạm lâu dài ở cơ sở hoạt động của tôi?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 5, Thủ phạm chỉ định và lâu dài của việc lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 6, 2010

(A) Trong hầu hết các tình huống, chúng tôi sẽ không đưa ra phán quyết từcác
trung tâm đăng ký tìm cho một thủ phạm được chỉ định cho đến khi việc phán
quyết thủ phạm quyền tranh chấp đã được hoàn thành. Tuy nhiên, có một số
trường hợp mà chúng tôi có thể đưa ra các trung tâm đăng ký tìm thấy trên một
thủ phạm được chỉ định trước khi các quyền của mình để tranh chấp tìm kiếm đã
được hoàn thành. Chúng tôi có thể phát hành các trung tâm đăng ký tìm:
(1) Cơsởhoạt động của quý vị nếu chúng tôi xác định sựhiện diện của thủ phạm
được chỉ định là một mối đe dọa ngay lập tức hoặc nguy hiểm đến sức khỏe hoặc
sựan toàn của trẻ em. Trong trường hợp này chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn
rằng người này phải được loại bỏ ngay lập tức từtiếp xúc với trẻ em;
(2) Cá nhân có kiểm soát truy cập vào các thủ phạm được chỉ định cho trẻ em,
nếu chúng tôi xác định sựhiện diện của thủ phạm được chỉ định là một mối đe
dọa ngay lập tức hoặc nguy hiểm đến sức khỏe hoặc sựan toàn của trẻ em;
(3) Một tòa án với mục đích biện minh cho một yêu cầu cứu trợtưpháp cho phù
hợp;hoặc
(4) Phụ huyn3h của các trẻ em trong việc chăm sóc khi chúng tôi xác định các
thông tin cần thiết để đáp ứng nhu cầu của trẻ.
(còntiếp)
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(B) Chúng tôi có thể phát hành các trung tâm đăng ký tìm kiếm cho một thủ phạm
duy trì mà không có bất kỳ thông báo thêm từDFPS:
(1) Hoạt động với việc cấp giấy phép hoặc một đơn xin phép;
(2) Cá nhân có kiểm soát truy cập của thủ phạm liên tục đến trẻ em

§745.735 Thông báo gì Phòng Cấp Phép sẽ gửi một thủ phạm đã chỉ định hoặc một
thủ phạm liên tục làm việc tại một cơ sở hoạt động?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 5, Thủ phạm chỉ định và lâu dài của việc lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
Tháng 9, 2014

(A) Chúng tôi sẽ thông báo cho thủ phạm đã chỉ định:
(1) Của phán quyết về việc bỏ bê hoặc lạm dụng;
(2) Cho dù chúng tôi sẽ đưa ra tìm kiếm cho người chủ trước hoặc sau khi buổi điều
trần hành chính và / hoặc do hoàn thành; và
(3) Các quyền của mình để xem xét hành chính và quá trình điều trần với các
hướng dẫn về làm thế nào để yêu cầu họ.
(B) Chúng tôi sẽ không thông báo phán quyết cho một thủ phạm liên tục từtrung
tâm đăng ký hoặc của bất kỳ việc đưa ra danh sách tiếp theo của việc tìm kiếm.
Chúng tôi thông báo cho người đó biết về quyền lợi của mình khi chúng tôi chỉ
định người đó là thủ phạm.
(C) Nếu một thủ phạm được chỉ định là vị thành niên, chúng tôi sẽ giải quyết việc chỉ
định cho phụ huynh của trẻ vị thành niên.
(D) Quy định này không áp dụng cho người cần phải kiểm tra lý lịch theo phụ
chương này vì người đó có trách nhiệm với tư cách nhân viên hoặc tình nguyện
viên của DFPS.
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Phần 6, Đe dọa tức thời hoặc nguy hiểm sức khỏe hoặc an toàn của trẻ
em
§745.751 Những yếu tố nào Phòng Cấp Phép sẽ xem xét khi xác định nếu một người
hoặc một hoạt động là một mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe hoặc sự an toàn của
trẻ em?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 6, Đe dọa tức thời hoặc nguy hiểm sức khỏe hoặc an toàn của trẻ em
Tháng 3, 2002

Quý vị phải bao gồm nhưsau:
(1) Mức độ nghiêm trọng của thiếu hụt này, bao gồm lạm dụng hoặc bỏ bê;
(2) Những tình tiết xung quanh sựthiếu hụt, bao gồm lạm dụng hoặc bỏ bê;
(3) Mức độ nghiêm trọng của bất kỳ thương tích cho trẻ em;
(4) Thời gian kể từkhi thiếu hụt này, bao gồm cả lạm dụng hoặc bỏ bê xảy ra;
(5) Cho dù thiếu hụt đã được lặp đi lặp lại;
(6) Lịch sửtuân thủ của các cơsởhoạt động;
(7) Tình trạng pháp lý hiện tại của cơsởhoạt động;
(8) Việc sửa chữa nhanh chóng các thiếu hụt có thể làm ra;
(9) Nếu bất kỳ sữa chữa nào có thể đã được thực hiện;
(10) Vai trò của người trong việc lạm dụng hoặc bỏ bê;
(11) Vị trí, chức vụ, và các trách nhiệm hiện tại của người đó; và
(12) Mức độ và/hoặc sựnguy hiểm ngay lập tức;

§745.753 Làm thế nào để tôi biết Phòng Cấp Phép đã xác định rằng một người hoặc
cơ sở hoạt động của tôi là mối đe dọa hoặc nguy hiểm tức thời cho sức khỏe hoặc
an toàn của trẻ em?
Chương 745. Cấp giấy phép
Phụ Chương F, Kiểm Tra Lý Lịch
Phần 6, Đe dọa tức thời hoặc nguy hiểm sức khỏe hoặc an toàn của trẻ em
Tháng 3, 2002

Chúng tôi sẽ thông báo cho người đó và/ hoặc hoạt động trong thông báo ban
đầu của quyết định hoặc hành động mà chúng tôi đang sử dụng. Thông báo sẽ
chỉ ra rằng chúng tôi đã xác định người hoặc hoạt động đặt ra một mối đe dọa
ngay lập tức hoặc nguy hiểm đến sức khỏe hoặc sự an toàn của trẻ em và cho
dù người đó có thể tiếp tục làm việc ở vị trí hiện tại của họ, hoạt động có thể
tiếp tục trong thời gian chờ kết quả của xem xét hành chính và buổi điều trần.
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