សន្លឹកការណ៍ពិតអំពីភ្នាក់ងារ COVID-19
Department of Children, Youth, and Families (DCYF) បាន្ធ្វើបច្ចុបបន្ាភ្នពសន្លឹកការណ៍ពិតធៅថ្ងៃទី 27 ខ្មឧសភ្ន ឆ្ាំ2020។
DCYF ន្ឹងបន្តធ្វើបច្ចុបបន្ាភ្នពឯកសារធន្េះតាមការចំបាច្់។ សម្រាប់ព័ត៌ាន្បខ្ន្ែមសូមច្ូលទសសនា dcyf.wa.gov។
ធ ើមបីបញ្ឈប់ការរ ីករាលដាលវ ីរុស COVID-19, DCYF បិទសាលម្របជុំសាធារណៈធៅកាុងអាគាររបស់ធយើងទំងអស់ធ

ើយមិ

ន្ធ្វើអាជីវកមែធដាយផ្ទាល់ធទ។
ឧបករណ៍ការពារមលួន្ (PPE)
•

ឧបករណ៍ទំងធន្េះរួមាន្ធរសាមថ្

•

DCYF បាន្ទទួល PPE ធ

របាំងមុម ធរសាមថ្

ខ្សបកធជើងកខ្វង ន្ិងរបាំងមុម។

ើយកំពុងធ្វើការផ្តល់ឧបករណ៍ទំងធន្េះកខ្ន្លងជាធម្រច្ើន្កាុង 24/7 ម្រពមទំង ល់បុគ្គលិកខ្

លាន្ការបេះពាល់មពស់ច្ំធពាេះវ ីរុស COVID-19 ។ ធយើង ឹងថា PPE ម្រតូវការជាធម្រច្ើន្ធទៀត ធ

ើយធយើងកំពុងពាយាម

យកវាឱ្យកាន្់ខ្តធម្រច្ើន្។

កមែវ ិ្ីគាំពារម្រគ្ួសារ
ការច្ុេះសួរសុមទុកតា
ខ មផ្ាេះ
•

ធៅខ្មមីនា, DCYF បាន្ធសាើឱ្យអាកផ្តល់ធសវាច្ុេះសួរសុមទុកខតាមផ្ាេះបញ្ឈប់ការមកជួបផ្ទាល់ន្ិងផ្តល់ជូន្ការសួ
រសុមទុកខតាមវ ីធ អូឬទូរស័ពាជំន្ួសវ ិញ។ ការច្ុេះសួរសុមទុកខន្ិមិែត អាច្បន្តរ

ូត ល់ថ្ងៃទី 30 ខ្មមិងុនា។ អាកផ្តល់

ធសវាច្ុេះសួរសុមទុកខតាមផ្ាេះមលេះធម្របើការច្ុេះសួរសុមទុកខតាមវ ីធ អូឬតាមអុិន្្រធណតន្ិងទូរស័ពា អុីខ្មលឬសារជា
អកសរ។ អាកផ្តល់ធសវាមលេះកំពុងទាលក់ធម្រគ្ឿងបរ ិកាខរ ល់ម្រកុមម្រគ្ួសារធៅគ្ាលតាន្សុវតែិភ្នព។
•

DCYF បាន្ធសាើសុំគ្ណធន្យយធសវាច្ុេះសួរសុមទុកខតាមផ្ាេះ (HVSA) ខ្ លផ្តល់មូលន្ិ្ិកមែវ ិ្ីធ ើមបីបញ្ឈប់ការច្ុេះសួរសុ
មទុកខធដាយផ្ទាល់រ
o

ូត ល់ថ្ងៃទី 30 ខ្មមិងុនា។

កាុងអំឡុងធពលធន្េះ DCYF ន្ឹងទូទត់ធៅម្រគ្ប់គ្ណន្ីទំងអស់ធដាយច្ំណាយម្រតឹមម្រតូវធទេះបីលកខមណឌត
ម្រមូវការទំងអស់មិន្ម្រតូវបាន្បំធពញក៏ធដាយ។

Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)
•

អាកផ្តល់ធសវាអន្តរាគ្មន្៍ ំបូងកំពុងធម្របើការធៅតាមទូរសពាន្ិងវ ីធ អូរ

ូត ល់ថ្ងៃទី 30 ខ្មមិងុនា

ូធច្ាេះការច្ុេះសួ

រសុមទុកខអាច្បន្តធដាយសុវតែិភ្នពរវាងកុារន្ិងអាកផ្តល់ធសវា។

សុមុាលភ្នពកុារ
ម្រច្កច្ូលឆ្លង់កាត់
•

DCYF បន្តធ្វើម្របតិបតតិការឥតឈប់ឈរតាមរយៈទូរសពាឥតគ្ិតថ្ងល 24/7 ធៅធលើរ ំធោភបំពាន្ ន្ិងការទុកធច
លតាម

៊តឡាញ 1-866-363-4276។
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ការច្ុេះសួរសុមទុកខ
•

•

DCYF កំពុងបន្តការច្ុេះសួរសុមទុកខធដាយផ្ទាល់បុខ្ន្តកុងអំ
ា
ឡុងធពលថ្ន្ការរ ីករាលដាលថ្ន្ជំងឺរាតតាត COVID-19
ការច្ុេះសួរសុមទុកខអាច្ម្រតូវបាន្ផ្តល់ជូន្តាមរយៈការរួមបញ្ូច លគាាថ្មការច្ុេះសួរសុមទុកខន្ិមិត
ែ ន្ិងធដាយផ្ទាល់។
ធ ើមបីធានាសុវតែិភ្នព ល់កុារ DCYF បន្តធសុើបអធងេតរបាយការណ៍រ ំធោភបំពាន្ឬការទុកធចលធលើកុា
រធដាយផ្ទាល់។

•

DCYF ធសាើឱ្យអាកផ្តល់ធសវាអន្ុវតតតាមការខ្ណនាំន្ិងពិ្ីសារសុមភ្នពរបស់ DOH ធ ើមបីធ្វើឱ្យការច្ុ េះសួរសុម
ទុកខាន្សុវតែិភ្នពតាមខ្ លអាច្ធ្វើធៅបាន្សម្រាប់អាកច្ូលរួមទំងអស់។

ការផ្តលអា
់ ជាាបណណច្ិញ្ចឹម
•

DCYF បាន្បធងេើតសំបុម្រតប ិធស្សិទិធច្ិញ្ចឹមបនាាន្់មួយន្ិង ំធណើរអញ្ញម្រតកមែ ធ ើមបីគាំម្រទកមែវ ិ្ីន្ិងម្រគ្ួសារ។
o

ម្របសិន្ធបើពួកធគ្មិន្អាច្បំធពញតាមលកខមណឌតម្រមូវម្រកមរ ឋបបធវណីរបស់រ ឋវាសុីន្ធតាន្កាុងកំឡង
ុ

COVID-19 អាកផ្តល់ធសវាច្ិញ្ចឹមម្រតូវទក់ទងធៅអាកផ្តល់អាជាាប័ណណកុងតំ
ា
បន្់របស់ពួកធគ្ធ ើមបីពិភ្នកាអំ
ពីជធម្រមើសខ្ លាន្។
o
•

ទូរសពាធលម 1-888-543-7414 ធ ើ មបីធរៀន្អំពីការកាលយជាឪពុកាតយច្ិញ្ចឹម។

DCYF បាន្ធសាើសុំឱ្យអាកផ្តល់ធសវាទំងអស់សិត
ែ ធៅគ្ាលតសងគម ូច្បាន្ខ្ច្ងធដាយ DOH ន្ិងការខ្ណនាំរប
ស់អភិបាល។

ការម្រតួតពិន្ិតយម្របវតតិរប
ូ

DCYF បាន្ធ្វើការផ្ទលស់បូរការម្រតួ
ត
តពិន្ិតយម្របវតតិរប
ូ សម្រាប់សុមុាលភ្នពកុារន្ិងកមែវ ិ្ីធរៀន្ ំបូងធ ើមបីកាត់បន្ែយធពលធវោ
ការធដាេះរបាំងធដាយសុវតែិភ្នព ន្ិងវាយតថ្មលអាកខ្ លអាច្ផ្តល់ការខ្ងទំ ល់កុារបាន្។

ការខ្ងទំកុារ
•

មណឌលខ្ងទំកុារន្ិងអាកផ្តល់ធសវាម្រគ្ួសារតាមផ្ាេះមិន្គ្ួរាន្មន្ុសសសរុបធលើសពី 10 នាក់កុងមួ
ា
យបន្ាប់រម
ួ

ទំងកុារន្ិងមន្ុសស្ំ។ ម្របសិន្ធបើមជឈមណឌលាន្កខ្ន្លងសម្រាប់បំខ្បកម្រកុមធម្រច្ើន្ជាងមួយម្រកុម ពួកធគ្អាច្ធ្វើកា
របំខ្បកបាន្។
•

អាកផ្តល់ធសវា ំបូងន្ិងបុគ្គលិកធ្វើការចំបាច្់ម្រតូវការការខ្ងទំកុារ (គ្ិោន្ុបដាឋយិកា ធវជជបណិឌ ត ការអន្ុវតតន្៍ច្ាប់
អាកពន្លត់អគ្គីភ័យ ម្រគ្ូធពទយន្ិងបុគ្គលិកសងគម) ។ DCYF ខ្ណនាំឱ្យអាកផ្តល់ធសវាបធម្រមើម្រគ្ួសារកាុងបញ្ជីចំបាច្់ន្ិងកុារ
ងាយរងធម្រគាេះបំផ្ុតធដាយខ្ផ្ែកធលើតម្រមូវការស

•

គ្មន្៍។

DCYF កំពុងផ្តល់ការគាំម្រទ ល់អាកផ្តល់ធសវាខ្ងទំកុារធម្រកាមច្ាប់ CARES ។ អាកផ្តល់ធសវាអាច្ដាក់ពាកយសុំងវ ិ
កាជំន្ួយម្រតឹមថ្ងៃទី 30 ខ្មមិងុនារ ឺរ

ូត ល់ងវ ិកាអស់តាម wacompass.force.com/PP_LoginPage។

ឧបតែម្
ភ ន្សម្រាប់ការខ្ងទំកុារ
•

DCYF កំពុងផ្ទលស់បូរច្ាប់
ត
សម្រាប់សកមែភ្នពនានា ូធច្ាេះម្រគ្ួសារអាច្ទទួលបាន្ការខ្ងទំកុារកាុងកំឡុងធពលធន្េះ។
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o

ម្រកុមម្រគ្ួសារទំងអស់ម្រតូវផ្តល់សិទិធឱ្យទទួលបាន្ការខ្ងទំធរៀងរាល់ 12 ខ្មមតងធ

ើយាន្លកខមណឌតម្រមូវ

ការសម្រាប់សិទិធទទួលបាន្។ DCYF កំពុងធ្វើឱ្យច្ាប់អាច្បត់ខ្បន្បាន្
ូធច្ាេះម្រគ្ួសារទំងអស់អាច្ាន្សិទិធទទួលបាន្។
o

ម្រកុមម្រគ្ួសារទំងអស់ម្រតូវដាក់ពាកយសុំមតងធទៀតធៅធពលខ្ លពួកធគ្ម្រតូវបាន្ទមទរន្ិងរាយការណ៍ពីសាែ
ន្ភ្នពន្ិងសកមែភ្នពរបស់ពួកធគ្។

o

ធយើងធលើកទឹកច្ិតតម្រកុមម្រគ្ួសារទំងអស់ឱ្យដាក់ពាកយសុំធឡើងវ ិញធ ើមបីរកាសិទិទ
ធ ទួលបាន្

ូធច្ាេះពួកធគ្អា

ច្ទទួលបាន្ការខ្ងទំកុារធៅធពលចំបាច្់។
o

DCYF កំពុងលេះបង់សិទធស

ទូទត់សំណងសម្រាប់ខ្មធមសា ឧសភ្នន្ិងមិងុនា សម្រាប់ម្រគ្ួសារខ្ លកំពុង

ទទួលបាន្ការតភ្នជប់ការខ្ងទំកុារ។ DCYF ន្ឹងបង់ម្របាក់ឱ្យអាកផ្តល់ធសវាទំងអស់រម
ួ ទំងអម្រតាមូលដាឋន្
ន្ិងច្ំន្ួន្ទឹកម្របាក់ខ្ លម្រកុមម្រគ្ួសារបាន្បង់។
អាកច្ូលរួមសមិទិផ្
ធ ល ំបូង
•

អាកផ្តល់ធសវាខ្ លច្ូលរួមកាុងសមិទិផ្
ធ ល ំបូងន្ឹងបន្តទទួលបាន្ម្របាក់រងាវន្់ខ្កលមែគ្ុណភ្នពន្ិងអម្រតាសងជាម្របាក់
ខ្ លភ្នជប់ន្ឹងការទូទត់ខ្ផ្ែកធលើការច្ុេះធ្ែេះរបស់ពួកធគ្។ អភិបាលម្រកុង Inslee បាន្ធលើកខ្លងច្ាប់ទក់

ទងន្ឹងធពលធវោន្ិងលកខមណឌតម្រមូវការសមិទិធផ្ល ំបូងខ្ លន្ឹងមិន្បេះពាល់ ល់ការបង់ម្របាក់ទំងធន្េះធទ។

Juvenile Rehabilitation (JR)
•

DCYF ជំន្ួសការច្ុេះសួរសុមទុកខធដាយផ្ទាល់ធដាយការច្ុេះសួរសុមទុកខតាមវ ីធ អូ។

•

បុគ្គលិកន្ិងអាជីវករទំងអស់ខ្ លកំពុងច្ូលបធម្រមើធសវា 24/7 ម្រតូវខ្តពិន្ិតយធរាគ្សញ្ញញ COVID-19 ជាមុន្សិន្។

•

មុន្ធពលច្ូលអគារ JR បុគ្គលិក អាជីវករន្ិងអាកធ

ការម្រតូវបាន្ធគ្សួរថាធតើពួកធគ្បាន្ទក់ទងជាមួយន្រណាាាក់

ខ្ លាន្ធរាគ្សញ្ញញខ្ រឬធទ។
•

បុគ្គលិក អាករស់ធៅន្ិងអាកធ

•

ធយើងខ្តងខ្តកាចត់ធមធរាគ្តាមកខ្ន្លងនានា ជាពិធសសតំបន្់ាន្ការបេះពាល់មពស់។

•

អាករស់ធៅទំងអស់ម្រតូវជូន្ ំណឹងធៅបុគ្គលិកជាបនាាន្់ ម្របសិន្ធបើពួកធគ្មិន្រសួលមលួន្។

•

ការទំងអស់ម្រតូវោងថ្ ធៅធពលពួកធគ្ច្ូលកខ្ន្លង។

ម្របសិន្ធបើន្រណាាាក់ាន្អារមែណ៍មិន្រសួល បុគ្គលិកន្ឹងទក់ទងអាកផ្តល់ធសវាធវជជសាស្តសតជាបនាាន្់ន្ិងជូន្ ំណឹង
ល់ម្រកុមម្រគ្ួសារ។

ទំនាក់ទំន្ង
សូមធមើលព័ត៌ាន្ទំនាក់ទំន្ងរបស់ធយើងធៅធលើវុ ិបសាយង៍ DCYF ឬទក់ទង dcyf.covid-19@dcyf.wa.gov
ធបើាន្សំណួរណាមួយ។
ម្របសិន្ធបើ អាកច្ង់ បាន្ច្ាប់ ច្មលងថ្ន្ឯកសារធន្េះជាទម្រមង់ ឬភ្នសាធផ្សង សូមទក់ ទង
ធសវាទំ នាក់ ទំន្ងសាជិ ក DCYF (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov)។
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KHMER (ខ្មែរ) – KM

