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សន្លឹកការណ៍ពិតអំពីភ្នា ក់ងារ COVID-19 

Department of Children, Youth, and Families (DCYF) បាន្ធ្វើបច្ចុបបន្ាភ្នពសន្លឹកការណ៍ពិតធៅថ្ងៃទី 27 ខ្មឧសភ្ន ឆ្ា ំ2020។ 
DCYF នឹ្ងបន្តធ្វើបច្ចុបបន្ាភ្នពឯកសារធន្េះតាមការចំបាច់្។ សម្រាប់ព័ត៌ាន្បខ្ន្ែមសូមចូ្លទសសនា dcyf.wa.gov។  

ធ ើមបីបញ្ឈប់ការរកីរាលដាលវរីុស COVID-19, DCYF បិទសាលម្របជំុសាធារណៈធៅកាុងអាគាររបស់ធយើងទំងអស់ធ ើយមិ 
ន្ធ្វើអាជីវកមែធដាយផ្ទា ល់ធទ។  

 
ឧបករណ៍ការពារមលួន្ (PPE) 

• ឧបករណ៍ទំងធន្េះរមួាន្ធរសាមថ្  របំាងមុម ធរសាមថ្  ខ្សបកធជើងកខ្វង និ្ងរបំាងមុម។ 
• DCYF បាន្ទទួល PPE ធ ើយកំពុងធ្វើការផ្តល់ឧបករណ៍ទំងធន្េះកខ្ន្លងជាធម្រច្ើន្កាុង 24/7 ម្រពមទំង ល់បុគ្គលិកខ្  

លាន្ការប េះពាល់មពស់ចំ្ធពាេះវរីុស COVID-19 ។ ធយើង ឹងថា PPE ម្រតូវការជាធម្រច្ើន្ធទៀត ធ ើយធយើងកំពុងពាយាម 
យកវាឱ្យកាន់្ខ្តធម្រច្ើន្។ 

កមែវ ិ្ ីគំាពារម្រគ្សួារ  
ការចុ្េះសួរសុមទុកខតាមផ្ាេះ 

• ធៅខ្មមីនា, DCYF បាន្ធសាើឱ្យអាកផ្តល់ធសវាចុ្េះសួរសុមទុកខតាមផ្ាេះបញ្ឈប់ការមកជួបផ្ទា ល់និ្ងផ្តល់ជូន្ការសួ 
រសុមទុកខតាមវធី អូឬទូរស័ពាជំនួ្សវញិ។ ការចុ្េះសួរសុមទុកខនិ្មែិត អាច្បន្តរ ូត ល់ថ្ងៃទី 30 ខ្មមិងុនា។ អាកផ្តល់ 
ធសវាចុ្េះសួរសុមទុកខតាមផ្ាេះមលេះធម្របើការចុ្េះសួរសុមទុកខតាមវធី អូឬតាមអិុន្្រធណតនិ្ងទូរស័ពា អីុខ្មលឬសារជា 
អកសរ។ អាកផ្តល់ធសវាមលេះកំពុងទាល ក់ធម្រគ្ឿងបរកិាខ រ ល់ម្រកុមម្រគ្ួសារធៅគ្ាល តាន្សុវតែិភ្នព។ 

• DCYF បាន្ធសាើសំុគ្ណធន្យយធសវាចុ្េះសួរសុមទុកខតាមផ្ាេះ (HVSA) ខ្ លផ្តល់មូលនិ្្ិកមែវ ិ្ ីធ ើមបីបញ្ឈប់ការចុ្េះសួរសុ 
មទុកខធដាយផ្ទា ល់រ ូត ល់ថ្ងៃទី 30 ខ្មមិងុនា។  

o កាុងអំឡុងធពលធន្េះ DCYF នឹ្ងទូទត់ធៅម្រគ្ប់គ្ណនី្ទំងអស់ធដាយចំ្ណាយម្រតឹមម្រតូវធទេះបីលកខមណឌ ត 
ម្រមូវការទំងអស់មិន្ម្រតូវបាន្បំធពញក៏ធដាយ។ 

Early Support for Infants and Toddlers (ESIT) 

• អាកផ្តល់ធសវាអន្តរាគ្មន៍្ ំបូងកំពុងធម្របើការធៅតាមទូរសពានិ្ងវធី អូរ ូត ល់ថ្ងៃទី 30 ខ្មមិងុនា  ូធច្ាេះការចុ្េះសួ 
រសុមទុកខអាច្បន្តធដាយសុវតែិភ្នពរវាងកុារនិ្ងអាកផ្តល់ធសវា។  

សុមុាលភ្នពកុារ 
ម្រច្កចូ្លឆ្លង់កាត់ 

• DCYF បន្តធ្វើម្របតិបតតិការឥតឈប់ឈរតាមរយៈទូរសពាឥតគិ្តថ្ងល 24/7 ធៅធលើរធំោភបំពាន្ និ្ងការទុកធច 
លតាម ៊តឡាញ 1-866-363-4276។ 
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ការចុ្េះសួរសុមទុកខ 
• DCYF កំពុងបន្តការចុ្េះសួរសុមទុកខធដាយផ្ទា ល់ប ុខ្ន្តកាុងអំឡុងធពលថ្ន្ការរកីរាលដាលថ្ន្ជំងឺរាតតាត COVID-19 

ការចុ្េះសួរសុមទុកខអាច្ម្រតូវបាន្ផ្តល់ជូន្តាមរយៈការរមួបញ្ចូ លគាា ថ្មការចុ្េះសួរសុមទុកខនិ្មែិតនិ្ងធដាយផ្ទា ល់។  
• ធ ើមបីធានាសុវតែិភ្នព ល់កុារ DCYF បន្តធសុើបអធងេតរបាយការណ៍រធំោភបំពាន្ឬការទុកធចលធលើកុា 

រធដាយផ្ទា ល់។  
• DCYF ធសាើឱ្យអាកផ្តល់ធសវាអនុ្វតតតាមការខ្ណនំានិ្ងពិ្ីសារសុមភ្នពរបស់ DOH ធ ើមបីធ្វើឱ្យការចុ្េះសួរសុម 

ទុកខាន្សុវតែិភ្នពតាមខ្ លអាច្ធ្វើធៅបាន្សម្រាប់អាកចូ្លរមួទំងអស់។  
 
ការផ្តល់អាជាា បណណចិ្ញ្ច ឹម 

• DCYF បាន្បធងេើតសំបុម្រតប ិធស្សិទធិចិ្ញ្ច ឹមបនាា ន់្មួយនិ្ង ំធណើ រអញ្ញម្រតកមែ ធ ើមបីគំាម្រទកមែវ ិ្ ីនិ្ងម្រគ្ួសារ។ 
o ម្របសិន្ធបើពួកធគ្មិន្អាច្បំធពញតាមលកខមណឌ តម្រមូវម្រកមរ ឋបបធវណីរបស់រ ឋវា សីុន្ធតាន្កាុងកំឡុង 

COVID-19 អាកផ្តល់ធសវាចិ្ញ្ច ឹមម្រតវូទក់ទងធៅអាកផ្តល់អាជាា ប័ណណកាុងតំបន់្របស់ពួកធគ្ធ ើមបីពិភ្នកាអំ 
ពីជធម្រមើសខ្ លាន្។ 

o ទូរសពាធលម 1-888-543-7414 ធ ើមបីធរៀន្អំពីការកាល យជាឪពុកាត យចិ្ញ្ច ឹម។ 
• DCYF បាន្ធសាើសំុឱ្យអាកផ្តល់ធសវាទំងអស់សែិតធៅគ្ាល តសងគម ូច្បាន្ខ្ច្ងធដាយ DOH និ្ងការខ្ណនំារប 

ស់អភិបាល។  
 
ការម្រតតួពិនិ្តយម្របវតតិរបូ 
DCYF បាន្ធ្វើការផ្ទល ស់បតូរការម្រតួតពិនិ្តយម្របវតតិរបូសម្រាប់សុមុាលភ្នពកុារនិ្ងកមែវ ិ្ ីធរៀន្ ំបូងធ ើមបីកាត់បន្ែយធពលធវោ 
ការធដាេះរបំាងធដាយសុវតែិភ្នព និ្ងវាយតថ្មលអាកខ្ លអាច្ផ្តល់ការខ្ងទំ ល់កុារបាន្។ 

ការខ្ងទំកុារ 
• មណឌ លខ្ងទំកុារនិ្ងអាកផ្តល់ធសវាម្រគ្ួសារតាមផ្ាេះមិន្គួ្រាន្មនុ្សសសរបុធលើសពី 10 នាក់កាុងមួយបន្ាប់រមួ 

ទំងកុារនិ្ងមនុ្សស្ំ។ ម្របសិន្ធបើមជឈមណឌ លាន្កខ្ន្លងសម្រាប់បំខ្បកម្រកុមធម្រច្ើន្ជាងមួយម្រកុម ពួកធគ្អាច្ធ្វើកា 
របំខ្បកបាន្។  

• អាកផ្តល់ធសវា ំបូងនិ្ងបុគ្គលិកធ្វើការចំបាច់្ម្រតូវការការខ្ងទំកុារ (គិ្ោនុ្បដាឋ យិកា ធវជជបណឌិ ត ការអនុ្វតតន៍្ច្ាប់ 
អាកពន្លត់អគ្គីភ័យ ម្រគ្ូធពទយនិ្ងបុគ្គលិកសងគម) ។ DCYF ខ្ណនំាឱ្យអាកផ្តល់ធសវាបធម្រមើម្រគ្ួសារកាុងបញ្ជ ីចំបាច់្និ្ងកុារ 
ងាយរងធម្រគាេះបំផុ្តធដាយខ្ផ្ែកធលើតម្រមូវការស គ្មន៍្។ 

• DCYF កំពុងផ្តល់ការគំាម្រទ ល់អាកផ្តល់ធសវាខ្ងទំកុារធម្រកាមច្ាប់ CARES ។ អាកផ្តល់ធសវាអាច្ដាក់ពាកយសំុងវ ិ
កាជំនួ្យម្រតឹមថ្ងៃទី 30 ខ្មមិងុនាររឺ ូត ល់ងវកិាអស់តាម wacompass.force.com/PP_LoginPage។  

ឧបតែមភ្ ន្សម្រាប់ការខ្ងទំកុារ 
• DCYF កំពុងផ្ទល ស់បតូរច្ាប់សម្រាប់សកមែភ្នពនានា ូធច្ាេះម្រគ្ួសារអាច្ទទួលបាន្ការខ្ងទំកុារកាុងកំឡុងធពលធន្េះ។  
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o ម្រកុមម្រគ្ួសារទំងអស់ម្រតូវផ្តល់សិទធិឱ្យទទួលបាន្ការខ្ងទំធរៀងរាល់ 12 ខ្មមតងធ ើយាន្លកខមណឌ តម្រមូវ 
ការសម្រាប់សិទធិទទួលបាន្។ DCYF កំពុងធ្វើឱ្យច្ាប់អាច្បត់ខ្បន្បាន្ 
 ូធច្ាេះម្រគ្ួសារទំងអស់អាច្ាន្សិទធិទទួលបាន្។  

o ម្រកុមម្រគ្ួសារទំងអស់ម្រតូវដាក់ពាកយសំុមតងធទៀតធៅធពលខ្ លពួកធគ្ម្រតូវបាន្ទមទរនិ្ងរាយការណ៍ពីសាែ
ន្ភ្នពនិ្ងសកមែភ្នពរបស់ពួកធគ្។  

o ធយើងធលើកទឹកចិ្តតម្រកុមម្រគ្ួសារទំងអស់ឱ្យដាក់ពាកយសំុធឡើងវញិធ ើមបីរកាសិទធិទទួលបាន្  ូធច្ាេះពួកធគ្អា 
ច្ទទួលបាន្ការខ្ងទំកុារធៅធពលចំបាច់្។ 

o DCYF កំពុងលេះបង់សិទធស ទូទត់សំណងសម្រាប់ខ្មធមសា ឧសភ្ននិ្ងមិងុនា សម្រាប់ម្រគ្ួសារខ្ លកំពុង 
ទទួលបាន្ការតភ្នជ ប់ការខ្ងទំកុារ។ DCYF នឹ្ងបង់ម្របាក់ឱ្យអាកផ្តល់ធសវាទំងអស់រមួទំងអម្រតាមូលដាឋ ន្ 
និ្ងចំ្នួ្ន្ទឹកម្របាក់ខ្ លម្រកុមម្រគ្ួសារបាន្បង់។ 

 
អាកចូ្លរមួសមិទធិផ្ល ំបូង 

• អាកផ្តល់ធសវាខ្ លចូ្លរមួកាុងសមិទធិផ្ល ំបូងនឹ្ងបន្តទទួលបាន្ម្របាក់រងាវ ន់្ខ្កលមែគុ្ណភ្នពនិ្ងអម្រតាសងជាម្របាក់
ខ្ លភ្នជ ប់នឹ្ងការទូទត់ខ្ផ្ែកធលើការចុ្េះធ ែ្ េះរបស់ពួកធគ្។ អភិបាលម្រកុង Inslee បាន្ធលើកខ្លងច្ាប់ទក់ 
ទងនឹ្ងធពលធវោនិ្ងលកខមណឌ តម្រមូវការសមិទធិផ្ល ំបូងខ្ លនឹ្ងមិន្ប េះពាល់ ល់ការបង់ម្របាក់ទំងធន្េះធទ។ 

Juvenile Rehabilitation (JR) 

• DCYF ជំនួ្សការចុ្េះសួរសុមទុកខធដាយផ្ទា ល់ធដាយការចុ្េះសួរសុមទុកខតាមវធី អូ។ 
• បុគ្គលិកនិ្ងអាជីវករទំងអស់ខ្ លកំពុងចូ្លបធម្រមើធសវា 24/7 ម្រតូវខ្តពិនិ្តយធរាគ្សញ្ញញ  COVID-19 ជាមុន្សិន្។  
• មុន្ធពលចូ្លអគារ JR បុគ្គលិក អាជីវករនិ្ងអាកធ  ការម្រតូវបាន្ធគ្សួរថាធតើពួកធគ្បាន្ទក់ទងជាមួយន្រណាាា ក់ 

ខ្ លាន្ធរាគ្សញ្ញញ ខ្ រឬធទ។  
• បុគ្គលិក អាករស់ធៅនិ្ងអាកធ  ការទំងអស់ម្រតូវោងថ្ ធៅធពលពួកធគ្ចូ្លកខ្ន្លង។ 
• ធយើងខ្តងខ្តកាច ត់ធមធរាគ្តាមកខ្ន្លងនានា ជាពិធសសតំបន់្ាន្ការប េះពាល់មពស់។ 
• អាករស់ធៅទំងអស់ម្រតូវជូន្ ំណឹងធៅបុគ្គលិកជាបនាា ន់្ ម្របសិន្ធបើពួកធគ្មិន្រសួលមលួន្។ 
• ម្របសិន្ធបើន្រណាាា ក់ាន្អារមែណ៍មិន្រសួល បុគ្គលិកនឹ្ងទក់ទងអាកផ្តល់ធសវាធវជជសាស្តសតជាបនាា ន់្និ្ងជូន្ ំណឹង 

 ល់ម្រកុមម្រគ្ួសារ។  

ទំនាក់ទំន្ង 

សូមធមើលព័ត៌ាន្ទំនាក់ទំន្ងរបស់ធយើងធៅធលើវុបិសាយង៍ DCYF ឬទក់ទង dcyf.covid-19@dcyf.wa.gov 
ធបើាន្សំណួរណាមួយ។ 
ម្របសិន្ធបើអាកច្ង់បាន្ច្ាប់ច្មលងថ្ន្ឯកសារធន្េះជាទម្រមង់ឬភ្នសាធផ្សង សូមទក់ទង  
ធសវាទំនាក់ទំន្ងសាជិក DCYF (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov)។ 
DCYF PUBLICATION COMM_0078 (05-29-2020) ភ្នសាខ្មែរ 


