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Programa de Assistência Emergencial (AE) 

Instruções para Serviço de Babysitting – 2015  

1. Para que possam ser aprovadas, as Babysitters devem atender aos padrões para 
Babysitters estabelecidos nestas instruções. 

2. A família necessitando do serviço de babysitting deverá solicitar aprovação com pelo 
menos dois dias úteis de antecedência. Para famíias em abrigos congregados, a 
permissão deverá ser solicitada para a equipe do abrigo. Para famíias em hotéis, a 
permissão deverá ser solicitada para a equipe do DHCD. A equipe do hotel terá as 
informações de contato e encaminhará os formulários para o DHCD pelas famílias. 
Caso solicite uma permissão para serviço de babysitting com pelo menos dois dias 
de antecedência mas não obtenha uma resposta, sua solicitação foi aprovada. 

3. Babysitters não podem fornecer serviços para mais do que seis (6) crianças ao 
mesmo tempo, incluindo a própria criança da baysitter (se aplicável). Em hotéis, as 
babysitters não podem fornecer serviço de babysitting para crianças de mais de uma 
família (adicionalmente à sua própria) ao mesmo tempo. Não mais do que duas 
crianças com menos de dois anos de idade poderão receber serviços de babysitting 
ao mesmo tempo da mesma babysitter. Não mais do que duas crianças com mais de 
dois anos de idade deverão receber serviços de babysitting ao mesmo tempo da 
mesma babysitter que também esteja fornecendo serviços de babysitting para uma 
criança ou crianças com menos de dois anos de idade. 

4. Babysitters terão ter pelo menos 16 anos de idade, exceto no caso de irmãos mais 
velhos ou outros membros do agregado familiar, que devem ter pelo menos 14 anos 
de idade. Um irmão mais velho ou membro do agregado familiar entre as idades de 
14 e 16 anos só pode fornecer serviço de babysitting para membros do agregado 
familiar mais jovens na unidade designada, ou enquanto estiver acompanhando a 
criança mais jovem para ou do transporte para ou do abrigo ou hotel. 

5. Babysitters devem ser membros de um agregado familiar sob assistência 
emergencial residentes no mesmo abrigo ou hotel. A equipe do abrigo poderá 
aprovar outras babysitters, de acordo com as especifidades do caso, para agregados 
familiares sob AE alojadas somente em abrigos de família. Para famílias sob 
assistência emergencial em alojamentos de residências populares, esta disposição 
significará que uma babysitter deve participar de um programa de abrigo sob 
supervisão do mesmo provedor de abrigo do agregado familiar sob assistência 
emergencial recebendo serviços de babysitting, ou ser especificamente aprovada 
pela equipe do abrigo. 

6. Quaisquer serviços de babysitting relativos a estas instruções deverão ser fornecidos 
gratuitamente. 

7. O serviço de babysitting coberto por este Contrato deverá ocorrer somente em 
instalações (incluindo unidades de abrigos populares ou hotéis) em áreas designadas 
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pelo abrigo, que podem incluir o quarto da babysitter, o quarto do agregado familiar 
sob AE recebendo serviços de babysitting ou outro espaço fornecido pelo abrigo ou 
áreas comuns designadas para serviço de babysitting por um abrigo.  Babysitters 
menores de 18 anos não podem conduzir crianças sob seus cuidados para fora das 
instalações do abrigo ou hotel sem expressa aprovação. 

8. Sem a adequada supervisão adulta, nenhuma outra criança pode estar presente no 
quarto onde os serviços de babysitting estejam sendo prestados, conforme 
determinado pela equipe do abrigo ou DHCD. 

9. As babysitters em um abrigo devem garantir que nenhum quarto esteja trancado 
quando os serviços de babysitting estiverem sendo prestados naquele quarto. 

10. As babysitters devem obedecer, a qualquer tempo, aos regulamentos de Assistência 
Emergencial (AE) e regras do abrigo. 

11. O serviço de babysitting de acordo com estas Instruções deverá ser prestado 
somente após a finalização e aprovação de um Contrato de Serviço de Babysitting, 
contendo os termos do formulário padrão para Acordo de Serviço de Babysitting de 
Assistência Emergencial, que deve ser assinado por um adulto no agregado familiar 
sob assistência emergencial (“Responsável”) da criança e pela babysitter, e ser 
submetido para aprovação da equipe do abrigo, para uma designação em abrigo, ou 
equipe do DHCD para designação em hotel. Adicionalmente, a Babysitter e o 
Responsável preencherão suas seções do formulário padrão Folha de Informações 
da Criança sob Assistência Emergencial (AE) no período apropriado, pouco antes do 
início do serviço de babysitting, e fornecer cópias para a equipe do abrigo para 
designação em abrigo, ou equipe do DHCD ou equipe do hotel para designação em 
hotel, antes da atribuição do serviço de babysitting (parte superior somente) e após 
a atribuição do serviço de babysitting (formulário completo). 

12. Babysitters regulares/permanentes podem ser aprovadas previamente para a 
conveniência do DHCD e dos pais utilizando este formulário. O abrigo ou hotel ainda 
deverá ser notificado sobre cada incidente específico do serviço de babysitting. 

13. O autocuidado por uma criança de 14 anos ou mais não exige a realização de um 
Contrato de Serviço de Babysitting ou Folha de Informações para Cuidado da 
Criança, embora as orientações para o serviço de babysitting sejam aplicadas no que 
sejam pertinentes.  

14. Uma criança entre 14 e 16 anos cuidando de membros do agregado familiar mais 
jovens na unidade atribuída, ou para e do transporte para um local externo deve 
assinar um Contrato de Serviço de Babysitting como qualquer outra babysitter.  

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (CTS standard for use with PDFs intended for online use and office/home printing. Settings balance the size/quality ratio, with images resampled to 150ppi/high quality. Section 508 compliant. )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


