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अ�भभावकलाई �चठ्ठ�

प�हले तपा�ले यो पत्र पढ्नु भए प�छ म आशा गछुर्  तपा� र तपा�को प�रवार सुर��त र स्वस्थ
छन।्  हामी �वगत केह� म�हनाहरूमा जीवनमा ठूलो प�रवतर्न गनर् समायोजन ग�ररहेका छ� तपा�को
धैयर्ता र समझका ला�ग धन्यबाद। हामी यी क�ठन समयमा प�रवारको आशावाद, ल�चलोपन र
ल�चलोपनको कदर गदर्छ�। तपा�हरु मध्ये क�तले भचुर्अल सेवाहरुका ला�ग बदलावको सराहना गरेको
छ, व्यिक्त सेवाहरुको पज अरुका ला�ग क�ठनाई भएको हामी बुझ्दछ�।

Washington State मा COVID -19 को समयको प्रभाव र उनीहरूको स्वास्थ्य र स्वास्थ्यका ला�ग
�चन्ता र उनीहरूले प्रदान गन� सेवा र कमर्चार�हरुका आधारमा Early Support for Infants and Toddlers

(ESIT) राज्य कायार्लयले �नणर्य गय� �क व्यिक्तले सेवा, सी�मत अपवादहरूका साथ पज हुन जार� रा�े
छ।

तपा� मध्ये धेरैले आभासी सेवाहरू प�रवतर्न गनुर्भयो उनीहरूले ल�चलोपन, सेवाहरूको सहज पहँुच र
प्रदायकहरूबाट सुधा�रएको को�चगंको आनन्द �लएका छन ्भन्ने हामीले सुनेका छ�।  भचुर्अल सेवाहरूको
प्रभावका�रता समथर्न गछर्  र यो सेवा �वतरण दृिष्टकोण �वकल्प हुन जार� रा� ेछ भन्ने त्यहाँ धेरै
अनुसन्धान छ।

तपा� अ�भभावक हुनुहुन्छ जसले सेवाहरू प्राप्त गनर् प्रती�ा गन� �नणर्य गनुर् भएको छ जब सम्म
व्यिक्त-व्यिक्तलाई डे�लभर गनर् स�कदैन, म तपा�लाई भचुर्अल सेवाहरू प्रयोग गनर् प्रोत्साहन
�दन्छु।  तपा�को बच्चाको जीवनमा द्रतु �वकासात्मक प�रवतर्नको यस अव�धमा मह�वपणूर् समय 

हराउने छैन भन्ने हामी यो कुरामा पक्का हुन चाहन्छ�। 
सबै आवश्यकताहरू भचुर्अल सेवाहरू माफर् त पूरा गनर् स�कँदैन भन्ने हामी यो प�न सचेत छ�।  सबै बच्चा
र प�रवारहरूको व्यिक्तगत आवश्यकताहरू पूरा गनर् हामीले व्यिक्तगत �वकासका ला�ग प्रणाल�हरू
�वकास ग�ररहेका छन� �तनीहरूका ला�ग अपवादहरू प�हचान गनर्का ला�ग समय सी�मत इन-

व् यिक्तगत सेवाहरू आवश्यक पदर्छ प�हले व्यिक्त-सेवाहरूमा व्यापक ब्यापार �फतार् हुनु अ�घ।  बच्चा,
अ�भभावक र सेवाहरू प्रदान गन� स्टाफको सुर�ा सु�निश्चत गदार् हामी कहाँ र कसर� यस्ता सेवाहरू प्रदान
गनर् स�कन्छ भनेर �नणर्य गन� छ�।  तपा�को बच्चा यी सी�मत ब्यिक्तगत सेवाहरूको खाँचोमा छ भने,

कृपया तपा�को सेवा प्रदायकलाई समयरेखा र उपलब्ध हुन सक्ने �वकल्पहरूको बारेमा छलफल गनर्
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सम्पकर्  गनुर्होस।् 
 
व्यिक्तगत सेवाहरूमा सुर��त वापसीका ला�ग योजनालाई समथर्न गनर्, सानो कायर् समूह जसले दबुै 
सेवा प्रदायक र प�रवारहरू समावेश गछर् , ESIT को योजना �वक�सत गनर् बैठकको छ जुन Governor 

Inslee's Safe Start सँग �मल्दो छ। 
 
यस कायर् समूहका ला�ग ल�यहरू समावेश: 
 

1. अपवाद लागू हुन �सफा�रसहरू �वकास गनर्, यसले �शशु र बच्चाहरूको सानो समूहलाई अनुम�त 

�दनेछ जुन ज�टल, छोटो अव�धको आवश्यकता पदर्छ-व्यिक्त समथर्न प्राप्त गनर्। 
2. Governor Inslee’s Safe Start Plan को साथ अनुरूप लागू गनर् �ेत्रीय दृिष्टकोण प्रयोग गरेर 

ब्यिक्तगत सेवामा प�रवतर्नका ला�ग योजनाको �वकास। 
 

हाम्रो योजनामा राज्य भरका ESIT सेवा प्रदायकहरूबाट प्र�त�क्रया समावेश हुने छ र सबैभन्दा मह�वपूणर् 
कुरो प�रवारबाट। 
 
धेरै चाँड ैहामी पा�रवा�रक सव��ण प�न �वतरण ग�ररहेका छ� जसले हामीलाई सबैभन्दा क�ठन समयमा 
ESIT सेवाहरू प्राप्त ग�ररहेका प�रवारहरूको अनुभव र चुनौतीहरू बुझ्न मद्दत गछर्। 
 
य�द तपा�सँग प्रश्न, सरोकार, वा �वचारहरू छन ्जुन तपा� टास्क समूहसँग साझेदार� गनर् चाहानुहुन्छ 

भने कृपया मलाई laurie.thomas@dcyf.wa.gov मा सम्पकर्  गनुर्होस।् 
 
हामी तपा�को धैयर्ताका ला�ग कृत� छ� �कन�क हामी यस माफर् त कायर् गछ�। 
 
 
भवद�य, 
 
 
Laurie Thomas  
Administrator  
Early Support for Infants and Toddlers Program 
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