
 

 
BURMESE (ြ မနမ်ာစ) – BS 

COVID-19 အေဂျငစ် ီေချကေ်လက်စာရွက် 

The Department of Children, Youth, and Families (DCYF) သည ်ဤေချကေ်လက ်စာရွကက် ို အမလ 27 

ရက၊် 2020 ခိုနစှ်တငွ ်အနာကဆ် ိုုံး မတှတ်မ်ုံးတငထ်ာုံးပါသည။် DCYF သည ်ဤစာရွကစ်ာတမ်ုံးက ို လ ိုေပ်သလ ို 

ဆကလ်က၍်အနာကဆ် ိုုံးအပေါ် ေချကေ်လကမ်ျာုံးနငှ ေ်ည ီမှတတ်မ်ုံးတငသ်ာွုံးမညြ်ြစသ်ည။် 

ထပ်ဆင ေ်ချကေ်လကမ်ျာုံးက ို သ ရှ လ ိုပါက dcyf.wa.gov သ ို   ဝငအ်ရာက ်ကကည ရ်ှုပါ။  

COVID-19 ဗ ိုငု်ံးရပ်စ် ပျ ျံ့ နှ  မှုက ို တာုံးဆုီံးရန ်DCYF ေအနြြင  ်ေအဆာကေ်ဥမီျာုံး ောုံးလ ိုုံးေတငွု်ံးရှ  

လထူိုဧည သ်ညအ်စာင ခ်နု်ံးမျာုံးက ို ပ တထ်ာုံးပပီုံး လခူျငု်ံးအတွျံ့၍ စီုံးပွာုံးအရုံးက စစ လိုပ်အဆာငြ်ခငု်ံးမျာုံးက ိုပါ 

ရပ်တန  ထ်ာုံးပါသည။်  

 

တစက် ိုယရ်ေသ ိုုံး ကာကယွရ်ေုံးပစစညု်ံး (PPE) 

• ယငု်ံးတငွ ်လကေ် တမ်ျာုံး၊ နာှအခါငု်ံးစညု်ံးမျာုံး၊ ေကာကယွဝ်တရ် ိုမျာုံး၊ ြ နပ်ရညှမ်ျာုံးနငှ  ်မျကန်ာှြ ိုုံးမျာုံး 

ပါဝငပ်ါသည။် 

• DCYF သည ်PPE ရရှ ထာုံးပပီုံး 24/7 ေအဆာကေ်ေ ိုမျာုံး နငှ  ်COVID-19 ဗ ိုငု်ံးရပ်စ်နငှ  ်ထ အတွျံ့မ န ိုငသ်ည  ်

ေလာုံးေလာရှ သည ဝ်နထ်မ်ုံးမျာုံးက ို အထာကပ်  အပုံးအနပါသည။် PPE မျာုံးစွာ လ ိုေပ်သညက် ို 

နာုံးလညသ် ရှ ပပီုံး မျာုံးမျာုံးရန ိုငအ်ောင ်ကက  ုံးပမ်ုံးလျကရ်ှ ပါသည။်  

မ သာုံးစိုရ ာကပ် ံ့ရေုံး အစအီစဥမ် ာုံး  

အ မ်သ ို ံ့ လညပ်တခ်ြငု်ံး 

• မတလ်တငွ၊် DCYF သည ်ေ မသ် ို   လညပ်တဝ်နအ်ဆာငမ်ှုအပုံးသည  ်ေြွ ျံ့မျာုံးက ို လခူျငု်ံးအတွျံ့၍ 

လညပ်တမ်ည ေ်စာုံး ဗီဒယီ ို ြြင်  သ ို  မဟိုတ ်တယလ်ြီိုနု်ံးြြင သ်ာ လညပ်တရ်န ်အတာငု်ံးဆ ိုထာုံးပါသည။် 

ေအဝုံးထ နု်ံးစနစ်ြြင  ်လညပ်တအ်ပုံးြခငု်ံးမျာုံးက ို ဇွနလ် 30 ေထ  ဆကလ်ကလ်ိုပ်အဆာငန် ိုငသ်ည။်ေ မသ် ို   

လညပ်တဝ်နအ်ဆာငမ်ှုအပုံးသည  ်ေြွ ျံ့ေချ  ျံ့သည ်ဗဒီယီ ို (သ ို  မဟိုတ)် ကနွရ်ကက် ို ေအြခခ ထာုံးသည  ်

လညပ်တမ်ှုမျာုံး နငှ  ်တယလ်ြီိုနု်ံး၊ ေုီံးအမုံးလ ်သ ို  မဟိုတ ်စာတ ိုပ ို  ၍ လိုပ်အဆာငက်ကသည။် တချ  ျံ့အသာ 

ဝနအ်ဆာငအ်ပုံးသည  ်ေြွ ျံ့မျာုံးသည ်အ ုံးကငု်ံးသည  ်ေကာွ အဝုံးမှ အန၍ မ သာုံးစိုမျာုံးထ သ ို   

ပစစညု်ံးက ရ ယာမျာုံးက ို ပ ို  အဆာငအ်ပုံးလျကရ်ှ ပါသည။် 

• DCYF သည ်Home Visiting Service Account (HVSA) အထာကပ်  မှုေစီေစဥမ်ျာုံး၏ လခူျငု်ံးအတွျံ့ 

လညပ်တသ်ည ေ်စေီစဥမ်ျာုံးက ို ဇွနလ် 30 ထ  ရပ်ဆ ိုငု်ံးထာုံးြ ို   အတာငု်ံးဆ ိုထာုံးပါသည။်  

o လတတ်အလာေတငွု်ံးတငွ ်DCYF သည ်အတာငု်ံးဆ ိုချကမ်ျာုံး ောုံးလ ိုုံး မြပည မ်လီျှငပ်င ်

သင် အလျာ်ခ ိုငမ်ာသည  ်ကိုနက်ျစရ တမ်ျာုံးက ို ေအကာင ပ် ိုငရ်ငှမ်ျာုံးောုံးလ ိုုံးထ သ ို   

အပုံးအဆာငသ်ာွုံးမညြ်ြစ်သည။် 
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Early Support for Infants and Toddlers (ESIT) 
• Early intervention ဝနအ်ဆာငအ်ပုံးသမူျာုံးသည ်အ ုံးကငု်ံးအရုံးေတကွ ်ဇွနလ် 30 ရကေ်ထ  ြိုနု်ံးနငှ  ်ဗီဒယီ ို 

အခေါ်ဆ ိုမှုမျာုံးနငှ သ်ာ လညပ်တမ်ှုမျာုံးက ို ဆကလ်က၍် လိုပ်အဆာငအ်နပါသည။်  

ကရလုံးမ ာုံး လမူှုဖူလ ိုရေုံး 

Intake လ ိုငု်ံး 

• DCYF သည ်ညှငု်ံးပနု်ံးနှ ပ်စကခ် ရြခငု်ံးနငှ  ်လျစ်လျျူရှုခ ရြခငု်ံးမျာုံးေတကွ ်ဆကသ်ယွရ်န ်ေခမ   အဟာ လ ိုငု်ံး 

ြိုနု်ံးန ပါတ ်1-866-363-4276 က ိုဆကလ်က၍် ထာုံးရှ အပုံးထာုံးပါသည။် 

 

လညပ်တရ် ာငေွ်ကခ်ြငု်ံး 

• DCYF သည ်လခူျငု်ံးအတွျံ့ဆ ိုန ိုငသ်ည  ်လညပ်တမ်ှုမျာုံးက ို ြပနလ်ညစ်တငအ်နအသာ်လညု်ံး  

COVID-19 ကပ်အရာဂါကာလေတငွု်ံးတငွ ်ေအဝုံးထ နု်ံးစနစ်နငှ  ်လခူျငု်ံးအတွျံ့လညပ်တမ်ှု နစှခ်ိုစလ ိုုံးက ို သ ိုုံး၍ 

ဝနအ်ဆာငမ်ှုအပုံးသာွုံးမညြ်ြစသ်ည။်  

• ကအလုံးသငူယမ်ျာုံး အ ုံးကငု်ံးအရုံးေတကွ ်DCYF သည ်ကအလုံးသငူယမ်ျာုံးက ို ညှငု်ံးပနု်ံးနှ ပ်စကြ်ခငု်ံးနငှ  ်

လျစလ်ျ ရှု ြခငု်ံး ဆ ိုငရ်ာ တ ိုငတ်နု်ံးြခငု်ံးမျာုံးက ို လအူတွျံ့လကခ် ပါသည။်  

• DCYF သည ်လညပ်တမ်ှုတငွပ်ါဝငအ်ဆာငရွ်ကသ်မူျာုံးအ ုံးကငု်ံးန ိုငသ်မျှ အ ုံးကငု်ံးန ိုငအ်ရုံးေတကွ ်DOH ၏ 

ကျနု်ံးမာအရုံးလမ်ုံးညွှနခ်ျက ်နငှ  ်လိုပ်ထ ိုုံးလိုပ်နညု်ံးမျာုံး က ို အလျှာကလ် ိုကရ်န ်ဝနအ်ဆာငမ်ှုအပုံးသမူျာုံးက ို 

အတာငု်ံးဆ ိုထာုံးပါသည။်  

 

ရမွုံးစာုံးရစာငံ့ရ်  ာကရ်ေုံး လ ိုငစ်ငလ်ိုပ်ခြငု်ံး 

• DCYF သည ်ေစေီစဥမ်ျာုံးနငှ  ်မ သာုံးစိုမျာုံးက ို အထာကပ်  အပုံးန ိုငရ်န ်ေအရုံးအပေါ် အမွုံးစာုံး အစာင အ်ရာှကအ်ရုံး 

စွန  လ်ွှတအ်ကကာငု်ံး တရာုံးဝငစ်ာနငှ  ်ခခငု်ံးချက ်ေစီေစဉ်မျာုံး က ို ထိုတြ်ပနထ်ာုံးပါသည။် 

o COVID-19 ကာလေတငွု်ံး ဝါရငှတ်နြ်ပညန်ယ၏် ညွနက်ကာုံးချက ်ကိုဒမ်ျာုံးနငှ  ်မက ိုကည်ပီါက 

အမွုံးစာုံးအစာင အ်ရာှကအ်ရုံးဝနအ်ဆာငမ်ှုအပုံးသမူျာုံး ေအနြြင  ်အဒသဆ ိုငရ်ာ လ ိုငစ်ငထ်ိုတအ်ပုံးသမူျာုံးနငှ  ်

ရရှ န ိုငအ်သာ အရွုံးချယမ်ှုမျာုံးက ို အဆုွံးအနုွံးတ ိုငပ်ငန် ိုငပ်ါသည။် 

o အမွုံးစာုံးမ   ြြစလ်ာန ိုငရ်နလ် ိုေပ်သည  ်ေရာမျာုံးက ို အလ လာလ ိုပါက  

1-888-543-7414 က ို ြိုနု်ံးအခေါ်ဆ ိုပါ။ 

• DCYF ေအနြြင  ်DOH ၏ ခပ်ခာွခွာအနြခငု်ံး ညွှနက်ကာုံးချကမ်ျာုံးနငှ  ်ပမ  ျံ့အတာ်ဝန၏် လမ်ုံးညွှနခ်ျကေ်တ ိုငု်ံး 

အဆာငရွ်ကရ်န ်ဝနအ်ဆာငမ်ှုအပုံးသမူျာုံး ောုံးလ ိုုံးက ို အတာငု်ံးဆ ိုထာုံးပါသည။်  

 

ရ ာကရ် ကာငု်ံးောဇဝင ်စ စစခ်ြငု်ံး 

DCYF သည ်အဆာငရွ်ကမ်ှုြမနဆ်နအ်စရန၊် အ ုံးကငု်ံးစွာြြင ေ်တာုံးေဆုီံးမျာုံးက ို ြယရ်ာှုံးြခငု်ံး 

နငှ  ်ကအလုံးသငူယမ်ျာုံးက ို တာဝနယ်အူစာင အ်ရာှကန် ိုငသ်မူျာုံးက ို ေက ြြတန် ိုငရ်နေ်တကွ ်ကအလုံးသငူယမ်ျာုံး 
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လမူှုြူလ ိုအရုံးနငှ  ်သငက်ကာုံး 

အလ လာမှုေစီေစဥမ်ျာုံးနငှ  ်စပ်လျဥ်ုံး၍ အနာကအ်ကကာငု်ံးရာဇဝင ်စ စစ်ြခငု်ံးမျာုံးက ို အြပာငု်ံးလ မမွ်ုံးမ ထာုံးပါသည။် 

ကရလုံးသငူယ ်ရစာငံ့ရ်  ာကရ်ေုံး 

• ကအလုံးသငူယအ်စာင အ်ရာှကအ်ရုံးအဂဟာမျာုံးနငှ  ်မ သာုံးစိုအထာကပ်  အရုံးေြွ ျံ့မျာုံးသည ်ေခနု်ံးတငွု်ံး၌ ကအလုံး၊ 

လကူကုီံးေပါေဝင ်လ ူ 10 အယာကထ်က ်ပ ိုမရှ အနသင ပ်ါ။ ေကယ၍် အဂဟာတငွု်ံး သုီံးြခာုံးေိုပ်စိုတစ်စိုထက ်

ြွ ျံ့ န ိုငအ်သာ ေကျယေ်ဝနု်ံးရှ ပါက ယငု်ံးသ ို   လိုပ်အဆာငန် ိုငပ်ါသည။်  

• First responders မျာုံး နငှ  ်မြြစမ်အနလိုပ်အဆာငအ်နရအသာ ဝနထ်မ်ုံးမျာုံးသည ်ကအလုံးသငူယအ်စာင ရ် ှ

အ  ာကအ်ရုံး လ ိုေပ်ပါသည။် (သနူာြပ မျာုံး၊ ဆရာဝနမ်ျာုံး၊ ရ ဝနထ်မ်ုံးမျာုံး၊ မီုံးသတမ်ျာုံး၊ အဆုံး ကဆ် ို 

ငရ်ာေကမူျာုံးနငှ  ်လမူှုဝနထ်မ်ုံးမျာုံး) DCYF သည ်ဦုံးစာုံးအပုံးစာရငု်ံးတငွရ်ှ အသာ မ သာုံးစိုမျာုံးက ို ေရင ်

အဆာငရွ်ကအ်ပုံးြ ို  နငှ်  လမူှုေသ ိုကေ်ဝနု်ံးတငွ ်ေလ ိုေပ်ဆ ိုုံးကအလုံးမျာုံးက ို ဦုံးစာုံးအပုံးလိုပ်အဆာငအ်ပုံးရန ်

ဝနအ်ဆာငမ်ှုေြွ ျံ့မျာုံးက ို တ ိုကတ်နွု်ံးထာုံးပါသည။် 

• DCYF သည ်ကအလုံးသငူယဝ်နအ်ဆာငမ်ှုအပုံးသမူျာုံးက ို CARES Act အောကတ်ငွ ်ပ  ပ ိုုံးအပုံးလျကရ်ှ ပါသည။် 

ဝနအ်ဆာငမ်ှုအပုံးသမူျာုံးသည ်အထာကပ် အငမွျာုံးက ို ဇွနလ် 30 ရကအ်န  ေထ  (သ ို  မဟိုတ)် 

wacompass.force.com/PP_LoginPage တငွ ်အထာကပ်  မှုေစီေစဥ် ေဆ ိုုံးသတခ်ျ နထ်  

အလျှာကထ်ာုံးန ိုငပ်ါသည။်  

 

ကရလုံးသငူယမ် ာုံးအာုံးရစာငံ့ရ်  ာကရ်ေုံးရ ာကပ် ံ့ရင ွ

• DCYF သည ်လတတ်အလာတငွ ်မ သာုံးစိုမျာုံး ကအလုံးသငူယအ်စာင အ်ရာှကအ်ရုံးက ို ေသ ိုုံးြပ န ိုငရ်န ်

လိုပ်က ိုငအ်ဆာငရွ်ကပ် ိုမျာုံး၏ စညု်ံးမျဥ်ုံးစညု်ံးကမ်ုံးမျာုံးက ို အြပာငု်ံးလ ထာုံးပါသည။်  

o မ သာုံးစိုမျာုံးေအနြြင  ်12 လ ြပည တ် ိုငု်ံး ထ နု်ံးသ မ်ုံးအစာင အ်ရာှကမ်ှုေတကွ ်ြပနလ်ညစ်ာရငု်ံးသငွု်ံး 

ရမညြ်ြစ်ပပီုံး ြပည မ်ီန ိုငရ်န ်ေတကွ ်လ ိုေပ်ချကမ်ျာုံးရှ ပါသည။် DCYF 

သညမ် သာုံးစိုမျာုံးဆကလ်က၍် အတာငု်ံးဆ ိုချကမ်ျာုံးနငှ  ်ြပည မ်ီရန ်

စညု်ံးမျဥ်ုံးစညု်ံးကမ်ုံးမျာုံးက ိုလ ိုကအ်လျာညအီထမွှုရှ အစရန ်အဆာငရွ်ကအ်နပါသည။်  

o မ သာုံးစိုမျာုံးသည ်လ ိုေပ်လာပါက ြပနလ်ညအ်လျှာကထ်ာုံးြခငု်ံး ေပါေဝင ်မ မ တ ို  ၏ 

ေအြခေအနမျာုံးနငှ  ်လိုပ်က ိုငအ်ဆာငရွ်ကမ်ှုမျာုံးက ိုပါ တငြ်ပရမည ်ြြစသ်ည။်  

o အတာငု်ံးဆ ိုချကန်ငှ  ်ြပည မ်ီပပီုံး ကအလုံးသငူယအ်စာင အ်ရာှကအ်ရုံးက ို လ ိုေပ်ချ နတ် ိုငု်ံး 

ေသ ိုုံးြပ န ိုငရ်နေ်တကွ ်ြပနလ်ညအ်လျှာကထ်ာုံးြ ို   မ သာုံးစိုမျာုံးက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   တ ိုကတ်နွု်ံးပါသည။် 

o DCYF သည ်ဧပပီလ၊ အမလနငှ  ်ဇွနလ်ေတကွ ်ကက  တငအ်ပုံးအငမွျာုံးက ို ထိုတအ်ပုံးလျကရ်ှ ပပီုံး Working 

Connections Child Care မှတဆင လ်ကခ် ရရှ ပါလ မ ်မည။် DCYF သည ်ဝနအ်ဆာငမ်ှုအပုံးသမူျာုံးက ို 

မ သာုံးစိုမျာုံး အပုံးအဆာငရ်မည  ်ကိုနက်ျစရ တမ်ျာုံးက ို အငေွြပည  ်အချအပုံးမည  ်ေြပင ်

ေအြခခ နှုနု်ံးထာုံးနငှ  ်ကက  တငအ်ငမွျာုံးက ိုပါ အပုံးအဆာငသ်ာွုံးမညြ်ြစ်သည။် 

 

Early Achievers အစစီဥ ်တငွပ်ါဝင ်ာုံးသမူ ာုံး 
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BURMESE (ြ မနမ်ာစ) – BS 

• Early Achievers ေစစီဥ် တငွပ်ါဝငထ်ာုံးအသာဝနအ်ဆာငမ်ှုအပုံးသမူျာုံးသည ်ေရညေ်အသုွံးတ ိုုံးတကမ်ှု 

ဆိုတ ဆ ပ်မျာုံးနငှ  ်ထပ်ဆင စ် ိုကသ် ိုုံးအငေွြပင ်စာရငု်ံးသငွု်ံးအငမွျာုံးက ိုပါ ဆကလ်က၍် ရရှ သာွုံးမညြ်ြစ်သည။် 

ပမ  ျံ့အတာ်ဝန ်Inslee မှ အောကပ်ါ အငအွပုံးအချမှုေစေီစဥမ်ျာုံး ေအပေါ်ေကျ  ုံးသကအ်ရာကမ်ှု မရှ အစသည  ်Early 

Achievers သကတ်မ်ုံးမျာုံး၊ လ ိုေပ်ချကမ်ျာုံးနငှ  ်စပ်လျဥ်ုံး၏ ေမ န  ထ်ိုတြ်ပနထ်ာုံးပါသည။် 

Juvenile Rehabilitation (JR) 

• DCYF သည ်လခူျငု်ံးအတွျံ့ဆ ိုလညပ်တမ်ှုေစာုံး ဗီဒယီ ိုြြင  ်အတွျံ့ဆ ိုလညပ်တမ်ှုက ို ေစာုံးထ ိုုံးထာုံးပါသည။် 

• ေအဆာကေ်ဥေီတငွု်ံးသ ို   24/7 ဝငအ်ရာကအ်နသည  ်ေအရာငု်ံးဝနထ်မ်ုံးမျာုံးနငှ  ်ရ ို ုံးဝနထ်မ်ုံးမျာုံးက ို COVID-19 

အရာဂါလကခဏာ ရှ မရှ  စမ်ုံးသပ်စစအ်ဆုံးရမည။်  

• JR ေအဆာကေ်ဦုံးတငွု်ံးသ ို   မဝငမ်တီငွ ်ရ ို ုံးဝနထ်မ်ုံးမျာုံး၊ ေအရာငု်ံးဝနထ်မ်ုံးမျာုံး နငှ  ်ကနထ်ရ ိုကတ်ာမျာုံးသည ်

အရာဂါလကခဏာရှ သ ူမညသ်နူငှ မ်ဆ ို ထ အတွျံ့ ခ  မှုရှ မရှ  အမုံးြမနု်ံးခ ရပါလ မ မ်ည။်  

• ဝနထ်မ်ုံးမျာုံးောုံးလ ိုုံး၊ အနထ ိုငသ်မူျာုံးနငှ  ်ကနထ်ရ ိုကတ်ာ ောုံးလ ိုုံးသည ်ေအဆာကေ်ဥေီတငွု်ံးသ ို   ဝငရ်ာတငွ ်

မ မ တ ို  ၏ လကမ်ျာုံးက ို အဆုံးအကကာပပီုံးမသှာ ဝငသ်င သ်ည။် 

• ေအဆာကေ်ဦုံးမျာုံးက ို ေလညှ က်ျ ပ ိုုံးသတအ်လ ရှ ပပီုံး ေထုူံးသြြင  ်လေူမျာုံးနငှ  ်ထ အတွျံ့ မှုမျာုံးအသာ 

အနရာမျာုံးက ို ြြစသ်ည။် 

• အနထ ိုငသ်မူျာုံးသည ်အနမအကာငု်ံးြြစ်ြြစခ်ျငု်ံး ဝနထ်မ်ုံးမျာုံးက ို ေသ အပုံးေအကကာငု်ံးကကာုံးသင ပ်ါသည။် 

• အနထ ိုငမ်အကာငု်ံးြြစ်အနပါက အဆုံးဝါုံးကျွမ်ုံးကျငသ်ကူ ို ချကခ်ျငု်ံးဆကသ်ယွပ်ပီုံး မ သာုံးစိုက ိုပါ ေသ အပုံးမည ်

ြြစသ်ည။်  

 ကသ်ယွေ် ် 

အမုံးြမနု်ံးစရာမျာုံးရှ ပါက အကျုံးဇူုံးြပ ၍ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ DCYF ဝက ်ဆ် ိုက၌်ဆကသ်ယွရ်မ 

ည ေ်ချကေ်လကသ် ို   ဝငအ်ရာကက်ကည ရ်ှုပါ သ ို  မဟိုတ ်dcyf.covid-19@dcyf.wa.gov သ ို   ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

ဤစာရွကစ်ာတမ်ုံးက ို ေြခာုံးအသာ ာသာစကာုံး သ ို  မဟိုတ ်ေြခာုံးအသာပ ိုစ ြြင ရ်ယလူ ိုပါက အကျုံးဇူုံးြပ ၍  

DCYF Constituent Relations (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov) 

သ ို   ဆကသ်ယွန် ိုငပ်ါသည။် 
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