گزارهبرگ سازمانی برای COVID-19
 (DCYF) The Department of Children, Youth, and Familiesاین گزارهبرگ را در  27مه سال 2020
بهروزرسانی کرده است .در صورت لزوم DCYF ،این سند را نیز بهروزرسانی میکند .برای کسب اطالعات بیشتر،
از  dcyf.wa.govبازدید کنید.
برای متوقف کردن شیوع ویروس  DCYF ،COVID-19البیهای عمومی همه ساختمانهایمان را بست و بهصورت
حضوری کاری انجام نمیدهد.
تجهیزات حفاظتی شخصی )(PPE
• این تجهیزات شامل دستکش ،ماسک ،گان پزشکی ،چکمه و ماسک صورت میشود.
•  DCYFاین  PPEرا دریافت و آن را در اختیار اماکن شبانهروزی و کارمندانی که در معرض ویروس
 COVID-19هستند قرار میدهد .میدانیم که  PPEبیشتری مورد نیاز است و در تالش هستیم تجهیزات بیشتری
فراهم کنیم.
برنامههای حمایت از خانواده
ویزیت در منزل
• در ماه مارس DCYF ،از ارائهدهندگان خدمات ویزیت در منزل خواست ویزیتهای حضوری را متوقف و در
عوض بهصورت تصویری یا تلفنی بیماران را ببینند .ویزیتهای مجازی میتواند تا  30ژوئن ادامه داشته
باشند .برخی از ارائهدهندگان خدمات ویزیت در منزل ،از ویزیتهای تصویری یا اینترنتی و تلفنی ،ایمیل یا متن
استفاده میکنند .برخی از این ارائهدهندگان خدمات ،با رعایت فاصله ایمن ،برای خانوادهها تجهیزاتی را فراهم
میکنند.
•  DCYFاز ) Home Visiting Service Account (HVSAخواست تا با اجرای برنامههایی که تأمین مالی
میشود ،تا  30ژوئن از ویزیتهای حضوری جلوگیری کند.
 oدر طول این مدت DCYF ،تمامی هزینهها را با مبلغ معتبر پرداخت خواهد کرد ،حتی اگر همه الزامات
برآورده نشود.
)Early Support for Infants and Toddlers (ESIT
• ارائهدهندگان مداخله زود هنگام از  30ژوئن از مکالمات تلفنی و ویدیویی استفاده میکنند ،بنابراین ویزیتهای بین
کودکان و ارائهدهندگان بهصورت ایمن ادامه مییابد.
بهزیستی کودکان
خط تماس
•  DCYFبه ارائه خدمات رایگان شبانهروزی خود در مورد سوء استفاده و بیتوجهی به کودکان از طریق شماره
تلفن  1-866-363-4276ادامه میدهد.
عیادت

•
•

 DCYFویزیتهای حضوری را از سر میگیرد اما در طول همهگیری  ،COVID-19ویزیتها ترکیبی از ویزیت
مجازی و حضوری خواهد بود.
برای اطمینان از امنیت كودكان DCYF ،بهصورت حضوری سوء استفاده از كودكان یا گزارشهای بیتوجهی به
آنها را پیگیری میکند.
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•

 DCYFاز ارائهدهندگان خدمات خواسته است از دستورالعملها و پروتکلهای بهداشتی  DOHاستفاده کنند که تا حد
امکان ویزیتها برای همه شرکتکنندگان ایمن باشد.

مجوز پرورشگاه

•

•

برای حمایت از برنامهها و خانوادهها DCYF ،فرآیندی استثنایی و بدون تشریفات را برای مرکز نگهداری
اضطراری ایجاد کرده است.
 oاگر آنها نتوانند در طول دوره  COVID-19الزامات قانون اجرایی واشینگتن را برآورده کنند،
ارائهدهندگان خدمات نگهداری از کودکان باید با مجوز دهنده منطقه خود تماس بگیرند و گزینههای
موجود را بررسی کنند.
 oبرای کسب اطالعات بیشتر درباره خدمات نگهداری از کودکان ،با  1-888-543-7414تماس بگیرید.
 DCYFاز همه ارائهدهندگان خواسته است بر طبق دستورالعملهای  DOHو فرمانداری ،فاصله اجتماعی را
رعایت کنند.

بررسی پیشینه

 DCYFتغییراتی را برای بررسی پیشینه رفاه کودکان و برنامههای یادگیری زودهنگام انجام داده است تا زمان معطلی را
کاهش دهد ،با اطمینان موانع را از میان بردارد و افرادی را که میتوانند از کودکان مراقبت کنند ارزیابی کند.
مراقبت از کودک
• مراکز مراقبت از کودک و ارائهدهندگان مسکن نباید در کل بیش از  10نفر چه کودک چه بزرگسال در هر اتاق
داشته باشند .اگر مرکزی فضای بیشتری برای جدا کردن بیش از یک گروه داشته باشد ،ممکن است این کار را
انجام دهد.
• اولین پاسخدهندگان و کارگران کلیدی به خدمات مراقبت از کودک (پرستاران ،پزشکان ،مأموران اجرای قانون،
آتشنشانان ،پیراپزشکان و مددکاران اجتماعی) نیاز دارند DCYF .به ارائهدهندگان توصیه میکند بر اساس نیاز
جامعه ،به خانوادههای موجود در فهرست اصلی و آسیبپذیرترین کودکان خدمترسانی کنند.
•  DCYFمطابق قانون  CARESاز ارائهدهندگان مراقبت از کودک پشتیبانی میکند .ارائهدهندگان میتوانند تا 30
ژوئن یا تا زمانی که بودجه در  wacompass.force.com/PP_LoginPageتمام شود ،برای بودجه کمک
مالی درخواست دهند.
یارانه مراقبت از کودک
•  DCYFقوانین را برای فعالیتها تغییر میدهد تا خانوادهها در این مدت بتوانند به مزایای مراقبت از کودک
دسترسی داشته باشند.
 oخانوادهها هر  12ماه یکبار باید برای دریافت مراقبت ،مجدداً مجوز بگیرند ،و برای تعیین صالحیت
آنها ،شرایطی وجود دارد DCYF .قوانین را منعطف میکند تا خانوادهها واجد شرایط شوند.
 oخانوادهها باید هر وقت که نیازی دارند دوباره درخواست بدهند و شرایط و فعالیتهایشان را گزارش
کنند.
 oما خانوادهها را تشویق میکنیم برای حفظ صالحیت خود ،دوباره درخواست دهند ،تا در صورت لزوم
بتوانند به خدمات مراقبت از کودک دسترسی داشته باشند.
 DCYF oدر ماههای آوریل ،مه و ژوئن از  ،Working Connections Child Careحقالزحمهای
دریافت نمیکند DCYF .تمامی هزینهها ،شامل نرخ پایه و هزینههای همراه آن را که یک خانواده باید
بپردازد ،بهطور کامل به ارائهدهندگان خدمات پرداخت خواهد کرد.
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شرکتکنندگان در Early Achievers
• آن دسته از ارائهدهندگان خدمات که در  Early Achieversعضو هستند همچنان جوایز بهبود کیفیت و نرخهای
بازپرداخت درجهبندیشده متصل به پرداخت مبتنی بر ثبتنام خود را دریافت خواهند کرد .فرماندار Inslee
قانونهای مربوط به زمانبندی  Early Achieversو الزاماتی را که بر پرداخت مبالغ اینها تأثیری نخواهد داشت
لغو کرده است.

)Juvenile Rehabilitation (JR
•
•
•
•
•
•
•

 DCYFویزیتهای ویدیویی را جایگزین ویزیتهای حضوری نموده است.
كلیه كاركنان و فروشندگانی كه وارد مراکز شبانهروزی میشوند باید از نظر عالئم  COVID-19از قبل
غربالگری شوند.
قبل از ورود به ساختمان  ،JRاز کارکنان ،فروشندگان و پیمانکاران سؤال میشود که آیا با کسی که عالئم بیماری
را داشته است در تماس بودهاند یا خیر.
همه کارکنان ،ساکنین و پیمانکاران زمانی که وارد مراکز میشوند باید دستان خود را بشویند.
ما بهطور معمول از تجهیزات ضدعفونیکننده ،به ویژه در مناطق پرتماس استفاده میکنیم.
همه ساکنین در صورت احساس ناخوشی باید مراتب را فوراً به کارکنان اطالع دهند.
اگر کسی بیمار شود ،کارکنان فوراً با ارائهدهنده خدمات پزشکی تماس میگیرند و خانواده را نیز مطلع میسازند.

تماس
لطفاً از اطالعات تماس ما در وبسایت  DCYFبازدید کنید یا در صورت داشتن هر گونه سؤال به
 dcyf.covid-19@dcyf.wa.govمراجعه نمایید.
اگر میخواهید این سند را در قالب یا زبان دیگری کپی کنید ،با ( DCYF Constituent Relationsاز طریق شماره تلفن | 1-800-723-4831
 ،360-902-8060و آدرس ایمیل  (ConstRelations@dcyf.wa.govتماس بگیرید.
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