สรุ ปข้อมูลสำคัญของหน่วยงำน เรื่ อง COVID-19
The Department of Children, Youth, and Families (DCYF) ได้สรุปข้อมูลสาคัญ ไว้เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2020 DCYF จะสรุปข้อมูลสาคัญนี้ อย่างเป็นปัจจุบัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dcyf.wa.gov.
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 virus, DCYF ได้สั่งปิดบริเวณล้อบบี้ส่วนรวมของ
ทุกอาคาร และหยุดให้บริการใดที่ต้องมีการติดต่อกันโดยตรง
อุปกรณ์ปอ
้ งกันส่วนบุคคล (PPE)
 อุปกรณ์นี้ได้แก่ ถุงมืออนามัย ผ้าปิดปากอนามัย ชุดคลุมอนามัย รองเท้าบู้ทอนามัย และ
หน้ากากอนามัย
 DCYF ได้รับ PPE และแจกจ่ายไปยังศูนย์อานวยความสะดวก 24/7 และให้แก่พนักงานที่มี
โอกาสสัมผัสกับไวรัสโควิด-19 ทางเราทราบดีกว่า อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลมีความจา
เป็นมาก และพยายามจะหามาเพิ่ม

โครงการให้ความช่วยเหลือครอบครัว
การเข้าเยีย
่ มเยียนบ้าน
 ช่วงเดือน มีนาคม DCYF ได้แจ้งให้หน่วยงานหยุดเยี่ยมเยียนบ้าน เปลี่ยนให้มีการเยี่ยม
เยียนผ่านทางบทสนทนาทางวีดีโอ หรือ ทางโทรศัพท์แทน การเยี่ยมเยียนบ้าน
แบบเสมือนจริงนี้สามารถทาต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ บางหน่วยงานเยี่ยม
เยียนบ้านยังใช้ วีดโี อ หรือ โทรศัพท์ อีเมล์ หรือ ส่งข้อความอยู่ บางหน่วยงานยังนาส่ง
ของให้แก่ครอบครัวต่างๆโดยการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
 DCYF ได้ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนนทางการเงินจาก Home Visiting Service
Account (HVSA) หยุดกิจกรรมการเยี่ยมเยือนบ้านทางกายภาพ จนถึง 30 มิถุนายน
o ช่วงระยะเวลานี้ DCYF จะยังคงทาการชาระทุกกิจกรรมตามเดิมถึงแม้ว่าผลจะ
ไม่ได้ตามปกติที่คาดการณ์ไว้
Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)
 หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ต้องใช้การติดต่อผ่านทาง โทรศัพท์
และ วีดีโอคอล จนถึง 30 มิถุนายน เพื่อให้การเยี่ยมเยือนบ้านระหว่างกลุ่มเด็กและหน่วยงาน
มีความปลอดภัย

งานคุ้มครองเด็ก
สายด่วนงานคุม
้ ครองเด็ก
 DCYF ยังคงดาเนินการผ่านสายด่วนการทอดทิ้งและทารุณกรรมเด็กหมายเลขโทรฟรีตลอด
24/7 ชั่วโมงทุกวัน 1-866-363-4276
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การเยีย
่ มเยือนบ้าน
 DCYF จะเริ่มดาเนินการเยี่ยมเยือนอีกครั้งแต่ช่วงโรคระบาด COVID-19 การเยี่ยมเยือน อาจ
ต้องเป็นทั้งแบบเสมือนจริง และเยี่ยมเยือนจริง
 เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัย DCYF ทาการสืบสวนประเด็นการทารุณเด็ก หรือ ละทิ้งเด็ก แบบ
กายภาพจริง
 DCYF ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ
ความปลอดภัยในการทางานของทุกภาคส่วน
ใบอนุญาตให้ทากิจการการดูแลเด็กอุปถัมภ์
 DCYF ได้มีขอ
้ ยกเว้นในการทางานแก่ หน่วยที่ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนเรื่องบ้านอุปถัมภ์
o หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับของ Washington Administrative Code ช่วง
COVID-19 หน่วยงานบ้านอุปถัมภ์ต้องแจ้งเร่งด่วนไปยัง หน่วยงานระดับภาค เพื่อทา
การหาทางออกอื่นๆ
o Call 1-888-543-7414 สอบถามข้อมูล การขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์
 DCYF ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รักษามาตรการ รักษาระยะห่างทางกายภาพ ตาม
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณะสุข และ คาสั่งของผู้รักษาการท้องที่
การตรวจสอบประวัตบ
ิ ค
ุ คล
DCYF ได้ปรับเปลี่ยนระเบียบเรื่อง การตรวจสอบประวัติบุคคลสาหรับงานคุ้มครองเด็ก และ โครงการ
การเรียนรู้เบื้องต้น เพื่อเพื่มอัตราการรับดูแลเด็ก และจัดการกับประเด็นเรื่อง
ความปลอดภัย และเพื่อประเมินบุคคลที่สามารถให้การดูแลเด็กได้

งานดูแลเด็ก





ศูนย์รับดูแลเด็กและสภานสงเคราะห์ ห้ามรับจานวน คนเกิน 10 คนต่อ 1 ห้อง รวมถึงเด็ก
และผู้ใหญ่ หากทางศูนย์ฯ สามารถแบ่งกลุ่มย่อย ก็สามารถทาได้
กลุ่มงานแรก ที่สาคัญมากคือ กลุ่มที่ตอ
้ งการเรื่องดูแลเด็ก เช่น (พยาบาล แพทย์ ตารวจ
พนักงานดับเพลิง กู้ชีพฉุกเฉินมืออาชีพ และนักสังคมสงเคราะห์ DCYF แนะให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการช่วยเหลือแต่ละครอบครัวตามลาดับความจาเป็น และกลุ่มเด็ก
ที่เปราะบางในชุมชน
DCYF ให้การสนับสนุนหน่วยงานให้การดูแลเด็กตาม พรบ. CARES Act. หน่วยงาน
สามารถสมัครขอเงินทุน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน หรือไปจนกว่าทุนจะหมด ดูรายละเอียด
ได้ที่ wacompass.force.com/PP_LoginPage.

การขอเงินสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเรื่องงานดูแลเด็ก
 DCYF ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของกิจกรรมเพื่อจะให้ครอบครัวในชุมชนสามารถเข้าถึงการ
ให้บริการของงานดูแลเด็กได้ ในช่วงนี้
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o ครอบครัวจะต้องถูกประเมินความเหมาะสมในการขอต่อ การใช้บริการดูแล
เด็กทุกๆ 12 เดือน รวมถึงเรื่องคุณสมบัติทุกครั้ง DCYF ได้ผ่อนปรนเรื่องคุณสมบัติ
ของครอบครัวเพื่อให้แต่ละครอบครัวยังสามารถใช้บริการต่อไปได้
o ครอบครัวผูข
้ อใช้บริการต้อง ทาการสมัครใหม่ เมื่อต้องมีการรายงาน
เรื่องสถานการณ์ความเป็นอยู่ และกิจกรรมต่างๆ
o เราสนับสนุนให้ ครอบครัวในชุมชน ทาการต่อการใช้บริการเพื่อรักษาสถานะ
คุณสมบัติผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
o DCYF จะไม่จ่ายเงินสนับสนุนในเดือน เมษายน พฤษภาคม และ มิถุนายน ในกรณีที่
ครอบครัวได้รับเงินสนับสนุนจาก Working Connections Child Care DCYF จะจ่ายให้
องค์กรเต็มจานวนรวมถึงอัตราพื้นฐานและจานวนที่ครอบครัวต้องชาระร่วม สาหรับ
บริการ
กลุม
่ นักบริการกิจกรรมดูแลเด็กเบือ
้ งต้น
 หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม นักบริการกิจกรรมดูแลเด็กเบื้องต้นจะได้รับการ
สนับสนุนด้านการพัฒนางาน และมีคุณสมบัติเพื่อขอเบิกจ่ายอื่นๆตามการชาระ
ค่าลงทะเบียน ผู้ว่าการรัฐ Inslee ได้ยกเลิกกฎที่เกี่ยวกับระเบียบระยะเวลา และข้อบังคับ
ของกลุ่มนักบริการกิจกรรมดูแลเด็กเบื้องต้น ซึ่งจะไม่กระทบต่อการชาระค่าใช้จ่ายในการนี้

Juvenile Rehabilitation (JR)








DCYF กาหนดให้ยกเลิกการเยี่ยมเยือนบ้านโดยให้ใช้ วีดีโอคอลแทน
พนักงานและเวนเดอร์ทุกคนที่เข้าในศูนย์อานวยความสะดวก 24/7 จะต้องได้รับการคัด
กรองอาการโควิด-19
ก่อนเข้าตึก JR เจ้าหน้าที่ พ่อค้าแม่ค้า และผู้รับเหมา จะต้องแจ้งหากได้ สัมผัส หรือ ใกล้ชิด
กับ บุคคลใดที่อาจจะมีอาการของไวรัสนี้
เจ้าหน้าที่ทุกคน ผู้ที่พักอาศัย และ ผู้รับเหมา จะต้องล้างมือก่อน เข้าตัวตึก
เราทาการฆ่าเชื้อตัวอาคารเป็นประจา โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ
ผู้ที่พักอาศัยทุกคน ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหากรู้สึกไม่สบาย
หากบุคคลใดรู้สึกไม่สบาย เจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังหน่วยงานแพทย์ทันที และแจ้งครอบครัว
ให้ทราบ

ติดต่อเรา
ท่านสามารถติดต่อเรา โดยดูข้อมูลได้ที่เว็บ DCYF หรือ ติดต่อไปยัง
dcyf.covid-19@dcyf.wa.gov หากมีคาถามเพิ่มเติม
หากต้องการ เอกสารนี้ ในรูปแบบภาษาอืน
่ ๆ ติดต่อได้ที่ DCYF Constituent Relations (1-800-723-4831 |
360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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