COVID-19 ኤጀንሲ የመረጃ ወረቀት
The Department of Children, Youth, and Families (DCYF) ይህንን የእውነታ ወረቀት ሜይ 27 ቀን 2020
አዘምነዋል። DCYF ይህንን ሰነድ እንዯአስፈሊጊነቱ ማዘመን ይቀጥሊል። ሇተጨማሪ መረጃ dcyf.wa.gov ን ይጎብኙ፡፡
የ COVID-19 ቫይረስ ስርጭትን ሇማስቆም DCYF በሁለም የሕንፃዎቻችን ውስጥ የህዝብ መጫዎቻዎችን ዘግቶ በአካል
ንግድ እያካሄዯ አይዯሇም፡፡
የግል መከሊከያ መሣሪያዎች (PPE)
 ይህ ጓንቶችን፣ ጓንቶችን፣ ጋውኖችን፣ ቡቲዎችን እና የፊት ጭንብሎችን ያካትታል፡፡
 PPE ን DCYF የተቀበሇ ሲሆን ሇ 24/7 ተቋሞች እና ሇ COVID-19 ቫይረስ ተጋሊጭ ሇሆኑ ሰራተኞች እየሰጠ
ነው፡፡ የበሇጠ PPE እንዯሚያስፈልግ እንገነዘባሇን፤ እናም ተጨማሪ ሇማግኘት እየጣርን ነው።

የቤተሰብ ድጋፍ ፕሮግራሞች
የቤት ጉብኝት
 በማርች ወር DCYF የቤት ሇቤት አቅራቢዎችን በአካል መገናኘት እንዲያቆሙና በቪዲዮ ወይም በስልክ ጉብኝት
እንዲያቀርቡ ጠይቋል፡፡ ምናባዊ ጉብኝቶች እስከ ጁን 30 ድረስ ሉቀጥለ ይችሊለ። አንዳንድ የቤት ሇቤት
አቅራቢዎች በቪዲዮ ወይም በድር ሊይ የተመሰረቱ ጉብኝቶችን እና ስልክን፣ ኢሜሎችን ወይም ጽሑፎችን
ይጠቀማለ፡፡ አንዳንድ አቅራቢዎች ዯህንነታቸው በተጠበቀ ርቀት ሇቤተሰቦች መሳሪያ እየጣለ ነው።
 DCYF እስከ ጁን 30 ድረስ በግል ጉብኘትን ሇማስቆም Home Visiting Service Account Home(HVSA) ን
የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራሞችን ጠይቋል።
o በዚህ ጊዜ ምንም እንኳን ሁለም መስፈርቶች ባይሟለም DCYF ሁለንም አግባብ ያሊቸውን ወጪዎች
ሂሳብ ይከፍሊል፡፡
Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)
 የቅድመ ጣልቃ ገብነት አቅራቢዎች እስከ ጁን 30 ድረስ የስልክ እና የቪዲዮ ጥሪዎችን እየተጠቀሙ ናቸው፣ ስሇሆነም
ጉብኝቶች በልጆች እና በአቅራቢዎች መካከል በዯህና ሉቀጥለ ይችሊለ።

የልጆች ዯህንነት
መስመር ማስገቢያ
 DCYF ከክፍያ ነፃ የሆነውን የ 24/7 አሊግባብ መጠቀምን እና የስልክ መስመር 1-866-363-4276 ን ቸል ማሇቱን
ቀጥሏል፡፡
ጉብኝት
 DCYF በአካል የሚዯረጉ ጉብኝቶችን እየጀመረ ነው ነገር ግን በ COVID-19 ወረርሽኝ ጊዜ ጉብኝቶች በምናባዊ እና
በአካል ጉብኝቶች ጥምረት አማካይነት ሉቀርቡ ይችሊለ።
 ሇልጆች ዯህንነት ሇማረጋገጥ DCYF በአካል በልጆች ሊይ የሚፈጸመውን በዯል ወይም ችሊ የተባለ ሪፖርቶችን
መመርመር ይቀጥሊል።
 DCYF አገልግሎት ሰጭዎች በተቻሇ መጠን ሇሁለም ተሳታፊዎች ዯህንነታቸው የተጠበቀ ሇማድረግ የ DOH የጤና
መመሪያን እና ፕሮቶኮሎችን እንዲከተለ ይጠይቃል፡፡
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የማዯጎ እንክብካቤ ፈቃድ አሰጣጥ
 DCYF ፕሮግራሞችን እና ቤተሰቦችን ሇማገዝ የአዯጋ ጊዜ ነጻ አውጪ ማዯጎ እንክብካቤ እና ሇየት ያሇ
ሂዯት ፈጥሯል፡፡
o በ COVID-19 ጊዜ የዋሽንግተን የአስተዳዯር ሕግ መስፈርቶችን ማሟሊት ካልቻለ የማዯጎ እንክብካቤ
አቅራቢዎች ሉኖሩ ስሇሚችለ አማራጮች ሇመወያየት የክልሊቸውን ፈቃድ ሰጭውን ማነጋገር አሇባቸው ፡፡
o የማዯጎ ወሊጅ ስሇመሆን ሇማወቅ ወዯ 1-888-543-7414 ይዯውለ፡፡
 በ DOH እና በገዥው መመሪያው እንዯተገሇፀው DCYF ሁለንም አቅራቢዎች ማህበራዊ ርቀትን እንዲጠብቁ
ጠይቀዋል፡፡
የዳራ ምርመራዎች
DCYF የልጆች ዯህንነት እና የቅድመ ትምህርት መርሃግብሮች የመዞሪያ ጊዜን ሇመቀነስ፣ እንቅፋቶችን በዯህና ሇማስወገድ እና
ሇልጆች እንክብካቤ የሚሰጡ ሰዎችን ሇመገምገም የዳራ ምርመራዎች ሊይ ሇውጦች አድርጓል፡፡

የልጆች እንክብካቤ





የሕፃናት መንከባከቢያ ማእከሊት እና የቤተሰብ ቤት አቅራቢዎች ሕፃናትንና አዋቂዎችን ጨምሮ በአንድ ክፍል ውስጥ
ከ 10 በሊይ ሰዎች ሉኖራቸው አይገባም፡፡ አንድ ማዕከል ከአንድ በሊይ ቡድኖችን የሚሇያይበት ቦታ ካሇው እነሱም
ሉያዯርጉ ይችሊለ፡፡
የመጀመሪያ ምሊሽ ሰጭዎች እና አስፈሊጊ ሠራተኞች የሕፃናት እንክብካቤ (ነርሶች ፣ ሐኪሞች፣ የሕግ አስከባሪ
አካሊት፣ የእሳት አዯጋ መከሊከያ ሠራተኞች፣ ፓራሜዲኮች እና ማህበራዊ ሰራተኞች) ያስፈልጋቸዋል፡፡ DCYF
አገልግሎት ሰጭዎች በማህበረሰቡ ፍሊጎቶች ሊይ በመመርኮዝ ቤተሰቦችን በጣም አስፈሊጊ በሆኑ ዝርዝር እና በጣም
ተጋሊጭ የሆኑ ልጆችን እንዲያገሇግለ ይመክራል፡፡
DCYF በ CARES Act መሠረት ሇህፃናት እንክብካቤ አቅራቢዎች ድጋፍ ይሰጣል፡፡ አገልግሎት ሰጭዎች ጁን 30
ሊይ ወይም ገንዘብ እስኪሟጠጥ ድረስ ሇገንዘብ ድጋፍ በ wacompass.force.com/PP_ LoginPageሊይ
ማመልከት ይችሊለ፡፡

የሕፃናት እንክብካቤ ድጎማ
 DCYF በዚህ ወቅት ቤተሰቦች የሕፃናትን እንክብካቤ ማግኘት እንዲችለ የእንቅስቃሴዎችን ህጎች እየቀየረ ነው፡፡
o ቤተሰቦች በየ 12 ወሩ ሇእድሳት እንዯገና መሰጠት አሇባቸው እና የብቁነት መስፈርቶች አለ። ቤተሰቦች ብቁ
ሆነው እንዲቆዩ DCYF ዯንቦቹን ተሇዋዋጭ ያዯርጋቸዋል።
o ቤተሰቦች ሁኔታቸውን እና እንቅስቃሴዎቻቸውን ሪፖርት ማድረግ እና ሪፖርት ማድረግ ሲያስፈልጋቸው
እንዯገና ማመልከት አሇባቸው።
o አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ የሕፃናትን እንክብካቤ ማግኘት እንዲችለ ቤተሰቦች ብቁነታቸውን ሇማስጠበቅ እንዯገና
እንዲመዘገቡ እናበረታታሇን፡፡
o DCSF የ Working Connections Child Care ሇሚቀበለ ቤተሰቦች የኤፕሪል፣ የሜይ እና የጁን
ክፍያዎችን ይከፍሊል፡፡ DCYF መሠረታዊውን መጠን እና አንድ ቤተሰብ የሚከፍሇውን የክፍያ መጠን
ጨምሮ ሇአቅራቢዎች ሙለ ክፍያ ይከፍሊል።
ቀዯምት የስኬት ተሳታፊዎች
 በ Early Achievers ውስጥ የሚሳተፉ አቅራቢዎች በምዝገባ ሊይ ከተመሠረተው ክፍያ ጋር የተቆራኘ የጥራት
ማሻሻል ሽልማቶችን እና ተመሊሽ የማድረግ ተመኖችን ማግኘታቸውን ይቀጥሊለ። ገዢው Inslee ከ Early
Achievers የጊዜ ገዯቦች እና የእነዚህን ክፍያዎች ሊይ ተጽዕኖ የማያሳድሩትን መስፈርቶች የሚመሇከቱ ህጎችን
ጥሏል፡፡
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Juvenile Rehabilitation (JR)








DCYF በአካል የሚዯረጉ ጉብኝቶችን በቪዲዮ ሊይ በተመሰረቱ ጉብኝቶች ተክቷል።
ሁለም ወዯ 24/7 ተቋማት የሚገቡ ሰራተኞች እና ሻጮች ሇ COVID-19 ምልክቶች ቅድመ-ምርመራ መዯረግ
አሇባቸው፡፡
ወዯ JR ህንፃ ከመግባትዎ በፊት ሠራተኞች፣ ሻጮች እና ሥራ ተቋራጮች የበሽታ ምልክቶች ከታየ ማንኛውም ሰው
ጋር እንዯተገናኙ ተጠይቀዋል፡፡
ሁለም ሠራተኞች፣ ነዋሪዎች እና ተቋራጮች ወዯ ተቋሞች ሲገቡ እጃቸውን መታጠብ አሇባቸው፡፡
በመዯበኛነት ተቋማትን ፀረ-ተሃዋሲ እንረጫሇን በተሇይም ከፍተኛ ግንኙነት ያሊቸውን አካባቢዎች፡፡
ሁለም ነዋሪዎች ጥሩ ጤንነት ካልተሰማቸው ወዲያውኑ ሇሠራተኞች ማሳወቅ አሇባቸው፡፡
ማንም ህመም ቢሰማው ሰራተኞቹ ወዲያውኑ የሕክምና ባሇሙያን ያነጋግሩ እና ሇቤተሰብ ያሳውቃለ፡፡

መገናኛ:
እባክዎን የእኛን የመገኛ መረጃ በ DCYF ድር ጣቢያ ሊይ ይጎብኙ ወይም ሇማንኛውንም ጥያቄዎች በ
dcyf.covid-19@dcyf.wa.gov ሊይ ያግኙን።
የዚህን ሰነድ ቅጂዎች በአማራጭ ቅርፀት ወይም ቋንቋ የሚፈልጉ ከሆነ፣ እባክዎ
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