COVID-19 सम्बन्धी निकायको तथ्य पािा
The Department of Children, Youth, and Families (DCYF) ले यो तथ्य पाना मे 27, 2020 मा
अद्यावधिक गयो। DCYF ले आवश्यकता अनुसार यस कागजातलाई अद्यावधिक गनन जारी राख्नेछ। थप
जानकारीका लाधग dcyf.wa.gov मा जानुहोस्।
COVID-19 को फैधलने क्रमलाई रोक्नको लाधग, DCYF ले हाम्रा सबै भवनहरूमा सावनजधनक सभाकक्षहरू
बन्द गरे को छ र व्यक्तिगत रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरररहे को छै न।
व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (PPE)
• यसमा पञ्जा, मास्क, गाउन, जुत्ता र अनुहार मास्कहरू समावेश हुन्छन्।
• DCYF ले PPE प्राप्त गयो र 24/7 सुधविास्थलहरूमा र COVID-19 भाइरसको सम्भाधवत जोक्तिममा
रहे का कमनचारीहरूलाई यो उपलब्ध गराइरहे को छ। हामीलाई थप PPE आवश्यक हुन्छ भन्ने थाहा
छ र हामी थप प्राप्त गने प्रयास गरररहे का छ ।ौं

पाररवाररक सहायता काययक्रमहरू
गृह भेट
• माचनमा, DCYF ले गृह भेट गने प्रदायकहरूलाई व्यक्तिगत भेटहरू नगनन र यसको सट्टामा धभधियो
वा टे धलफोन भेटहरू प्रस्ताव गनन अनुरोि गरे को छ। अप्रत्यक्ष भेटहरू जुन 30 सम्म जारी रहन
सक्छन्। केही गृह भेट गने प्रदायकहरूले धभधियो वा वेबमा आिाररत भेटहरू प्रयोग गछन न् र
टे धलफोन गछन न् , इमेल वा पाठ पठाउँ छन्। केही प्रदायकहरूले पररवारहरूलाई सु रधक्षत दू रीमा
उपकरण प्रदान गरररहे का छन्।
• DCYF ले Home Visiting Service Account (HVSA) द्वारा कोष उपलब्ध कायन क्रमहरूलाई जुन 30
सम्म व्यक्तिगत भेटहरू नगनन अनुरोि गयो।
o यस समयावधिमा, DCYF ले सबै आवश्यकताहरू पूरा नगरे ता पधन, मान्य िचनहरूका सबै
मूल्य भुिानी गनेछ।
Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)
• प्रारक्तम्भक मध्यवती प्रदायकहरूले जुन 30 सम्म फोन र धभधियो कलहरू प्रयोग गदै छन् ,
जसकारण भेटहरू बालबाधलका र प्रदायकहरूबीच सु रधक्षत तररकाले जारी राख्न सधकन्छ।

बाल कल्याण
इन्टे क लाइन
• DCYF ले यसको टोल-फ्री 24/7 दु व्यनवाहर तथा लापरवाही हटलाइन 1-866-363-4276 सञ्चालन
गनन जारी राख्छ।
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भेट
•
•
•

DCYF ले व्यक्तिगत भेटहरू पुनः आरम्भ गदै छ र COVID-19 को महामारीको अवधिमा, अप्रत्यक्ष र
व्यक्तिगत भेटहरूको सौंयोजन माफनत भेटहरू उपलब्ध गराउन सधकनेछ।
बालबाधलकाहरूको सुरक्षा सुधनधित गननको लाधग, DCYF ले व्यक्तिगत रूपमा बाल दु व्यनवहार वा
लापरवाहीका ररपोटन हरू अनुसन्धान गनन जारी राख्छ।
DCYF ले प्रदायकहरूलाई सबै सहभागीहरूका भेटहरूलाई सकेसम्म सुरधक्षत बनाउनको लाधग
DOH स्वास्थ्य मागनदशनन र प्रोटोकलहरूको पालना गनन अनुरोि गयो।

फोस्टर स्याहार सम्बन्धी अनुमतत-पत्र प्रदान
• DCYF ले कायन क्रम र पररवारहरूलाई सहायता पु यान उनको लाधग आकक्तिक फोस्टर स्याहार छूट र
अपवाद प्रधक्रया धसजनना गयो।
o यधद धतनीहरूले COVID-19 को अवधिमा वाधशङ्गटन प्रशासधनक आचार-सौंधहता
(Washington Administrative Code) का आवश्यकताहरू पूरा गनन सक्दै नन् भने ,
फोस्टर स्याहार प्रदायकहरूले उपलब्ध धवकल्पहरूको बारे मा छलफल गननको लाधग
आफ्नो क्षेत्रीय अनुमधत-पत्र प्रदान गने व्यक्तिलाई सम्पकन गनुनपछन ।
o फोस्टर अधभभावक बन्ने सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गननको लाधग 1-888-543-7414 मा फोन
गनुनहोस्।
• DCYF ले सबै प्रदायकहरूलाई DOH र गभननरको सुझावमा धनिान रण गररएअनुसार समाधजक दू री
राख्न अनुरोि गयो।
पृष्ठभूतम जााँचहरू
DCYF ले काम पूरा गनन लाग्ने समय कम गनन , अवरोिहरूलाई सुरधक्षत तररकाले हटाउन र
बालबाधलकाहरूलाई स्याहार उपलब्ध गराउन सक्ने माधनसहरूको मूल्याङ्कन गनन बाल कल्याण र
प्रारक्तम्भक अध्ययन कायनक्रमहरूका लाधग पृ ष्ठभूधम जाँ चहरूमा पररवतननहरू गयो।

बाल स्याहार
•

बाल स्याहार केन्द्र र पाररवाररक गृह प्रदायकहरूले प्रत्येक कोठामा बालबाधलका र वयस्कहरू
सधहत कूल 10 जनाभन्दा बढी माधनसहरू राख्नु हुँ दैन। यधद केन्द्रमा एउटाभन्दा बढी समूह
छु ट्ट्याउने ठाउँ छ भने , धतनीहरूले उि कायन गनन सक्छन्।

•

प्राथधमक उत्तरदाता र अत्यावश्यक कामदारहरूलाई बाल स्याहार (पररचाररका, धचधकत्सक,
कानून प्रवतनन, आगलागी सु रक्षाकमी, धचधकत्सा सहायक र सामाधजक कायन कतान हरू) आवश्यक
पछन । DCYF ले समुदायका आवश्यकताहरूको आिारमा प्रदायकहरूलाई अत्यावश्यक सूचीमा
रहे का पररवार र सबैभन्दा कमजोर बालबाधलकाहरूलाई सेवा प्रदान गनन धसफाररस गछन ।

•

DCYF ले बाल स्याहार प्रदायकहरूलाई CARES Act अन्तगनत सहायता उपलब्ध गराइरहे को छ।
प्रदायकहरूले wacompass.force.com/PP_LoginPage मा गएर जुन 30 सम्म वा धवत्त व्यवस्था
शून्य नहुँ दासम्म अनुदान धवत्त व्यवस्थाको लाधग आवेदन धदन सक्छन्।
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बाल स्याहार अनुदान
• DCYF ले धक्रयाकलापहरूका लाधग धनयमहरू पररवतन न गदै छ जसकारण पररवारहरूले यस
समयमा बाल स्याहार पहुँ च गनन सक्छन्।
o पररवारहरूले स्याहारका लाधग हरे क 12 मधहनामा पुनः प्रमाधणत गनुनपछन र योग्यताको
लाधग आवश्यकताहरू हुन्छन्। DCYF ले धनयमहरूलाई लधचलो बनाउँ दैछ जसकारण
पररवारहरू योग्य रहन सक्छन्।
o पररवारहरूले आवश्यक गररएको समयमा पुनः आवेदन धदनुपछन र आफ्ना पररक्तस्थधत र
धक्रयाकलापहरूको बारे मा ररपोटन गनुनपछन ।
o हामी पररवारहरूलाई योग्यता कायम राख्नको लाधग पुनः आवेदन धदन प्रोत्साहन गछौं
जसकारण धतनीहरूले बाल स्याहार आवश्यक हुँ दा पहुँ च गनन सक्छन्।
o DCYF ले Working Connections Child Care प्राप्त गने पररवारहरूलाई अधप्रल, मे र
जुनका सह-भुिानीहरू छूट गरे को छ। DCYF ले प्रदायकहरूलाई पररवारले भु िानी
गरे को आिारभूत दर र सह-भुिानी रकम सधहत सम्पू णन रकम भुिानी गनेछ।
Early Achievers का सहभागीहरू
• Early Achievers मा सहभागी हुने प्रदायकहरूले गुणस्तर सुिार अवािन र आफ्नो नामाौं कनमा
आिाररत भुिानीमा जोधिएका व्यवक्तस्थत क्षधतपूधतन दरहरू प्राप्त गनन जारी राख्नेछन्। गभननर
Inslee ले धयनीहरूको भु िानीमा असर नपाने Early Achievers का समयसीमा र
आवश्यकताहरूसँग सम्बक्तन्धत कानूनहरूलाई छूट गनुनभयो।

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

DCYF ले व्यक्तिगत भेटहरूलाई धभधियोमा आिाररत भे टहरूद्वारा प्रधतस्थापन गयो।
24/7 सुधविास्थलहरूमा प्रवेश गने सबै कमनचारी र धवक्रेताहरूले COVID-19 का लक्षणहरूको
पूवन-परीक्षण गरे को हुनुपछन ।
JR भवनमा प्रवेश गनुनअधि, कमनचारी, धवक्रेता र ठे केदारहरूलाई लक्षणहरू दे क्तिएको कसैसँग
सम्पकनमा आउनुभएको छ वा छै न भनी सोधिन्छ।
सबै कमनचारी, धनवासी र ठे केदारहरूले सुधविास्थलहरूमा प्रवेश गदान आफ्ना हातहरू िुनुपछन ।
हामीले धनयधमत रूपमा सुधविास्थलहरू, धवशेषगरी उच्च सम्पकनका क्षेत्रहरूलाई धकटाणुरधहत
बनाउँ छ ।ौं
सबै धनवासीहरूले आफूले ठीक महसुस नगरे मा तुरुन्तै कमनचारीलाई जानकारी गराउनुपछन ।
यधद कोही धबरामी भएमा, कमनचारीले तुरुन्तै धचधकत्सा प्रदायकलाई सम्पकन गनुनहुनेछ र पररवारलाई
जानकारी गराउनुहुनेछ।

सम्पकय गनुयहोस्
कृपया कुनै पधन धजज्ञासा भएमा DCYF वेबसाइटमा रहे को हाम्रो सम्पकन जानकारीमा जानुहोस् वा
dcyf.covid-19@dcyf.wa.gov with any questions.
यधद तपाईौंले यस कागजातका प्रधतधलधपहरू वै कक्तल्पक ढाँ चा वा भाषामा चाहनुहुन्छ भने, कृपया
DCYF Constituent Relations (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov) मा सम्पकन गनुनहोस् ।
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