
STATE OF WASHINGTON 
DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES 

1500 Jefferson Street, SE ● P.O. Box 40975 ● Olympia WA 98504-0975 

ஜூன் 8, 2020 
ெபற்ேறாரக்�க்கான க�தம் 

�த�ல், இந்தக் க�தத்ைத வா�க்ைக�ல் நீங்க�ம் உங்கள் ��ம்ப�ம் 
பா�காப்பாக�ம் மற்�ம் ஆேராக்�யமாக�ம் இ�க்��ரக்ள் என்� 
நம்��ேறாம்.  நாங்க�ம் உங்கைளப் ேபாலேவ கடந்த �ல மாதங்களாக 
வாழ்க்ைக�ல் ஏற்ப�ம் �கப்ெபரிய மாற்றங்க�க்� அ�சரித்� வ�வதால், 
உங்கள் ெபா�ைமக்�ம் மற்�ம் �ரித�க்�ம் நன்� ெதரி�க்�ேறாம். இத்தைகய 
க�னமான ேநரங்களில் ��ம்பங்களின் நம்�க்ைக, ெந�ழ்�த்தன்ைம மற்�ம் 
�ன்னைடைவப் பாராட்��ேறாம். உங்களில் �லர ்ெமய்நிகர ்ேசைவக�க்� 
மா�யைதப் பாராட்�னீரக்ள், மற்றவரக்�க்� ேநர� ேசைவகைள 
இைடநி�த்�ய� �ரமமாக இ�க்�ற� என்பைதப் �ரிந்�ெகாள்�ேறாம். 

காலப்ேபாக்�ல் வா�ங்டன் மாநிலத்�ல் COVID-19 தாக்கம் மற்�ம் ேசைவகைளப் 
ெப�ம் �ழந்ைதகள் மற்�ம் ��ம்பங்களின் ஆேராக்�யம் மற்�ம் நல�க்கான 
கவைலகளின் அ�ப்பைட�ல், Early Support for Infants and Toddlers (ESIT) மாநில 
அ�வலகம் ேநரில் ேசைவ வழங்�வைத வரம்�ற்�ட்பட்ட ���லக்�க�டன் 
ெதாடரந்்� இைடநி�த்த ��ெவ�த்�ள்ள�. 

ெமய்நிகர ்ேசைவக�க்� மா�ய உங்களில் பலர ்ெந�ழ்�த்தன்ைம, 
ேசைவக�க்கான எளிய அ�கல் மற்�ம் வழங்�நரக்ளிடம் இ�ந்� 
ேமம்ப�த்தப்பட்ட ப�ற்� ஆ�யவற்ைற ம�ழ்��ரக்ள் என்� 
ேகள்�ப்பட்ேடாம்.  ெமய்நிகர ்ேசைவகளின் ெசயல்�றைன ஆதரிக்�ம் ஆராய்ச�் 
பல உள்ளன மற்�ம் இந்தச ்ேசைவ வழங்�ம் அ���ைற ெதாடரந்்� ஒ� 
��ப்பமாக இ�க்�ம். 

நீங்கள் ேநரில் வழங்கப்ப�ம் வைர ேசைவகைளப் ெப�வதற்காகக் காத்��க்க 
��� ெசய்�ள்ள ெபற்ேறார ்எனில், நீங்கள் ெமய்நிகர ்ேசைவகைள ஒ��ைற 
�யற்�க்�மா� நான் ஊக்��க்�ேறன்.  உங்கள் �ள்ைள�ன் வாழ்க்ைக�ல் 
இந்த �ைரவான வளரச்�் மாற்றக் காலத்�ன் ேபா� �க்�யமான காலம் 
இழக்கப்படாமல் இ�ப்பைத நாங்கள் உ��ப�த்த ��ம்��ேறாம். 
அைனத்�த் ேதைவக�ம் ெமய்நிகர ்ேசைவகள் �லம் நிைறேவற்றப்பட ��யா� 
என்பைத அ�ேவாம். அைனத�் �ழந்ைதகள் மற்�ம் ��ம்பங்களின் தனிப்பட்ட 
ேதைவகைளப் �ரத்்� ெசய்வதற்காகக் கால வரம்�ற்�ட்பட்ட ேநரில் வழங்�ம் 
ேசைவகள் ேதைவப்ப�ம் �ழந்ைதக�க்காக ேநரில் வழங்�ம் ேசைவகள் 
அ�கமாகப் பர�வ� ��ம்�ம்  �ன் ���லக்�கைளக் கண்ட�ய நாங்கள் 
அைமப்�கைள உ�வாக்� வ��ேறாம்.  �ழந்ைதகள், ெபற்ேறாரக்ள் மற்�ம் 
ேசைவகைள வழங்�ம் ஊ�ய�க்கான பா�காப்ைப உ��ப�த்�ைக�ல் 
ேசைவகைள எங்� எவ்வா� வழங்கப்ப�ம் என்பைத நாங்கள் 
��ெவ�ப்ேபாம்.  உங்கள் �ழந்ைதக்� இந்த வரம்�ற்�ட்பட்ட ேநரில் வழங்�ம் 
ேசைவகள் ேதைவப்ப�வதாக நீங்கள் நம்�னால், �ைடக்கக்��ய காலவரிைசகள் 
மற்�ம் ��ப்பங்கைள �வா�க்க உங்கள் ேசைவ வழங்�நைரத் ெதாடர�் 
ெகாள்ள�ம். 
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ேநரில் வழங்�ம் ேசைவக�க்�ப் பா�காப்பாகத் ��ம்�ம் �ட்ட�டைல ஆதரிக்க, 
ேசைவ வழங்�நரக்ள் மற்�ம் ��ம்பங்கள் அடங்�ய ��ய பணிக் ��, Governor 
Inslee's Safe Start உடன் இணங்கக்��ய �ட்டத்ைத ESIT-க்காக உ�வாக்கச ்
சந்�க்�றாரக்ள். 
 
இந்தக் பணிக் ���ற்கான இலக்�களாவன: 
 

1. ேநரில் ஆதரைவப் ெபற அவசர, �� கால ேதைவ�ைடய �ழந்ைதகள் 
மற்�ம் ைகக்�ழந்ைதகைள அ�ம�க்க பயன்ப�த்த ேவண்�ய 
���லக்�க�க்கான பரிந்�ைரகைள வளரத்்தல். 

2. Governor Insleeʼs Safe Start Plan உடன் இணங்� பயன்ப�த்த ேவண்�ய 
�ராந்�ய அ���ைறையப் பயன்ப�த்� ேநரில் ேசைவகைள 
வழங்�வதற்�த் ��ம்ப �ட்டத்ைத உ�வாக்�தல். 
 

மாநில ��வ��ம் இ�ந்� மற்�ம் �க �க்�யமாக ��ம்பங்களில் இ�ந்� ESIT 
ேசைவ வழங்�நரக்ளின் க�த்�க்கள் நம் �ட்டத்�ல் அடங்�ம். 
 
இந்த �கக் க�னமான காலத்�ன் ேபா� ESIT ேசைவகைளப் ெப�ம் 
��ம்பங்களின் அ�பவத்ைத�ம் சவால்கைள�ம் �ரிந்�ெகாள்வதற்� 
எங்க�க்� உத�ம் ��ம்ப க�த்தாய்ைவ நாங்கள் �க �ைர�ல் வழங்�ேவாம். 
 
பணிக் ���டன் ப�ர உங்க�க்� ேகள்�கள், கவைலகள் அல்ல� ேயாசைனகள் 
இ�ந்தால், laurie.thomas@dcyf.wa.gov இல் என்ைனத் ெதாடர�் ெகாள்ள�ம். 
 
இ�ல் நான் ஒன்றாக இைணந்� ேவைல ெசய்ைக�ல், உங்கள் ெபா�ைமக்� 
நாங்கள் நன்��ைடவரக்ளாக இ�க்�ேறாம். 
 
 
உண்ைம�ள்ள, 
 
 
Laurie Thomas  
Administrator  
Early Support for Infants and Toddlers Program 
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