ናይ ኮቪድ-19 ናይ ወኪል ትካል ወረቐት ሓበሬታ
The Department of Children, Youth, and Families (DCYF) ነዚ ወረቐት ሓበሬታ’ዚ ኣብ ዕለት ግንቦት 27,
2020 ኣሐዱስዎ። DCYF ነዚ ሰነድ’ዚ ከም ኣድላይነት ምሕዲስ ክቕጽል እዩ። ናብዚ ዝስዕብ ብጽሑ
dcyf.wa.gov።
ነቲ ለበዲ ናይቲ ኮቪድ-19 ዯው ንምባል፡ DCYF ኣብ ክሎም ህንጻታትና ንለዉ ህዝባዊ ኮሪዯዮታት ዓጽይዎም።
Personal Protective Equipment ( PPE, ውልቃዊ መከላኸሊ መሳርሒ)
 እዚ ንጓንትታት፡ ማስኬራታት፡ ጋውናት፡ ስቲቫሎኒ ጫማታትን ናይ ገጽ ማስኬራታትን የጠቓልል።
 DCYF ውልቃዊ መከላከሊ መሳርሒ (PPE) ተቐቢሉ ነቶም ናብ ናይቲ ኮቪድ-19 ቫይረስ ክቃልዑ
ተኽእሎ ለዎም ናይ 24/7 መሳለጥያታትን ስታፍን/ ሰራሕተኛታትን ከኣ ይዕድሎም ኣሎ። ተወሰኽቲ
ውልቃዊ መከላከሊ መሳርሒ (PPE) ከምድልዩ ንፈልጥ ኢና፡ ተወሰኽቲ ንምርካብ ከኣ ንፍትን ኣለና።

ፕሮግራማት ዯገፍ ስድራቤት
ምብጻሕ ናብ ገዛ
 ኣብ መጋቢት፡ DCYF ናብ ገዛ ብምኻድ ንገልግሉ ወሃብቲ ኣገልግሎት ብኣካል ምብጻሓት ዯው
ከብሉን ኣብ ክንድኡ ከኣ ናይ ቪድዮ ወይ ተሌፎን ምብጻሓት ከካይደን ሓቲትዎም። ማንዛዊ
(ናይ ርሕቀት) ምብጻሓት ክሳብ 30 ሰነ ክቕጽሉ ይኽእሉ። ገሊኦም ናብ ገዛ ብምኻድ ገልግሉ ወሃብቲ
ኣገልግሎት ናይ ቪድዮ ወይ ኣብ ኢንተርነት ዝምርኮሱ ምብጻሓትን ተሌፎንን፡ ኢመይል ወይ ናይ ጽሑፍ
መልእኽቲ ይጥቀሙ። ገሊኦም ወሃብቲ ኣገልግሎት ንስድራቤታት ኣብ ውሑስ ርሕቀት መሳርሒ
የብጽሕሎም ኣለዉ።
 DCYF ክሳብ 30 ሰነ ናይ ኣካል ምብጻሓት ዯው ከምዝብል ንምግባር ብHome Visiting Service
Account (HVSA) ዝምወሉ ፕሮግራማት ሓቲቱ።
o ኣብዚ እዋን’ዚ፡ DCYF ንኽሎም ብቑዕ ወጻኢታት ለዎም ሕሳባት ክኸፍል እዩ፡ ዋላ’ውን
ክሎም ጠለባት ይተማልኡ እንተኾኑ።
Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)
 ወሃብቲ ኣገልግሎት ናይ ግዜ ናይ ፈለማ (ናይ ግዜ ቁልዕነት) ጣልቃ ምእታው ክሳብ 30 ሰነ ናይ
ተሌፎንን ቪድዮን ጻውዒታ ይጥቀሙ ኣለዉ፡ ስለዚ ምብጻሓት ብውሑስ መንገዱ ኣብ መንጎ ቆልዑን
ወሃብቲ ኣገልግሎትን ክቕጽሉ ይኽእሉ።

ናብዮት ቆልዑ
ናይ ምቕባል መስመር
 DCYF ነቲ ናቱ ናይ 24/7 ገንብ ይክፈሎ ብዛዕባ ጋጠመ ግፍዕን ሸለልትነትን ትሕብርሉ ህጹጽ
መስመር ተሌፎን 1-866-363-4276 ይቕጽሎ ኣሎ።
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ምብጻሕ
 DCYF ናይ ኣካል ምብጻሓት ዯጊሙ ይጅምር ኣሎ ግን ኣብቲ እዋን ለበዲ ናይ ኮቪድ-19፡ ምብጻሓት
ብመገዱ ሕውስዋስ ናይ ማንዛዊ (ናይ ርሕቀት) ከምኡ ድማ ናይ ኣካል ምብጻሓትን ክግበሩ ይኽእሉ።
 ናይ ቆልዑ ድሕነት ንምርግጋጽ፡ DCYF ናይ ግፍዒ ወይ ሸለልትነት ቆልዓ ምሕባራት ብኣካል
ምምርማሮም ይቕጽል ኣሎ።
 DCYF ንወሃብቲ ኣገልግሎት ምብጻሓት ብዝተኻእለ መጠን ንኽሎም ተሳተፍቲ ውሑሳት ክኾኑ ምእንቲ
ናይ ክፍሊ ጥዕና (DOH) መምርሕን ፕሮቶኮልን ጥዕና ክኽተሉ ሓቲትዎም ኣሎ።
ምሃብ ወረቐት ፍቓድ ንኣዕበይቲ ቆልዑ
 DCYF ንፕሮግራማትን ስድራቤታትን ንምድጋፍ ህጹጽ ናይ ኣኦበይቲ ቆልዑ ሕድገት ፈጢሩ ኣሎ።
o እንተድኣ ንጠለባት ናይ Washington Administrative Code (ምምሕዲራዊ ሕጊ
ዋሽንግተን) ከማልኡ ይክእሉ ኾይኖም፡ ወሃብቲ ኣገልግሎት ምዕባይ ቆልዑ ብዛዕባ ህሉዋት
ኣማራጺታት ንምዝታይ ንናቶም ዞባዊ ወሃቢ ፍቓድ ስራሕ ክረኽብዎ የድልዮም።
o ብዛኦባ ኣዕባዪ ወላዱ ምዃን ተወሳኺ ንምፍላጥ ናብ 1-888-543-7414 ዯውሉ።
 DCYF ንኽሎም ወሃብቲ ኣገልግሎት ማሕበራዊ ርሕቀት ክሕልዉ ሓቲትዎም ኣሎ፡ ብክፍሊ ጥዕና
(DOH) ከምኡ ድማ ብናይቲ ኣመሓዲሪ ክፍለሃገር መምርሒ ብዝተገልጸ መሰረት።
ናይ ድሕረባይታ መርመራታት
DCYF ናይ ምምልላስ ግዝያት ንምንካይ፡ ዕንቅፍታት ብውሑስ መንገዱ ንምእላይን ንቖልዑ ኣገልግሎት ክንክን
ክህቡ ንዝኽእሉ ሰባት ንምግምጋምን ኣብ ናይ ድሕረባይታ መርመራታት ንናብዮት ቆልዑ ለውጥታት ገይሩ
ኣሎ።

መውዓሊ ቆልዑ






ማእከላት መውዓሊ ቆልዑ ከምኡ ድማ ወሃብቲ ናይ ስድራቤት ገዛ ኣብ ሓዯ ክፍሊ ብድምር ልዕሊ 10
ሰባት ክህልውዎም የብሎምን፡ ንቖልዑን ዓበይትን ጠቓለለ። እንተድኣ ሓዯ ማእከል ልዕሊ ሓዯ ጉጅለ
ንምፍላይ ቦታ ኣለዎ ኾይኑ፡ ከምኡ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም።
ቀዲሞት ግብረመልሲ ዝህቡ ሰራሕተኛታትን ወሰንቲ ሰራሕተኛታትን (ነርሳት፡ ዶካትር፡ ሰብ መዚ
ምስግዲድ ሕጊ፡ መጥፋእቲ ሓዊ፡ ረዲት ሓኻይምን ማሕበራዊ ሰራሕተኛታትን) ኣገልግሎት መውዓሊ
ቆልዑ ምርካብ የድልዮም እዩ ። DCYF ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብቲ ናይ ወሰንቲ ሰራሐተኛታት ዝርዝር
ንለዉ ስድራቤታት ከምኡ ድማ ብመሰረት ኮማዊ ድሌታት ተራእዩ ነቶም ቀንዱ ተነቀፍቲ ቆልዑን
ከገልግሉ ይላቦ።
DCYF ንወሃብቲ ኣገልግሎት መውዓሊ ቆልዑ ብመሰረት እቲ CARES Act ዯገፍ ይህብ ኣሎ። ወሃብቲ
ኣገልግሎት ናይ ሓገዝ ምወላ ንምርካብ ክሳብ 30 ሰነ ኣብ ሎ ግዜ ወይ ክሳብ እቲ ምወላ ዝውዲእ
ናብዚ ዝስዕብ ከመልክቱ ይኽእሉ wacompass.force.com/PP_LoginPage.
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ድጎማ መውዓሊ ቆልዑ
 DCYF ስድራቤታት ኣብዚ እዋን’ዚ ናይ መውዓሊ ቆልዑ ኣገልግሎት ምርካብ ክኽእሉ ምእንቲ ናይ
ንጥፈታት ሕግታት ይልውጥ ኣሎ።
o ስድራቤታት ናይ መውዓሊ ቆልዑ ኣገልግሎት ናይ ምርካብ ፍቓዶም ነፍስ ወከፍ 12 ኣዋርሕ
ዯጊሞም ከረጋግጹ ኣለዎም ቅቡላት ንክኾኑ ከኣ ክማልኡ ለዎም ጠለባት ኣለዉ። DCYF
ስድራቤታት ቅቡላት ኮይኖም ክቕጽሉ ክኽእሉ ምእንቲ ነቶም ሕግታት ተዓጻጸፍቲ ይገብሮም ኣሎ።
o ስድራቤታት ኣብ ዝሕተትሉ እዋን ዯጊሞም ከመልክቱን ብዛዕባ ኲነታቶምን ንጥፈታቶምን ከኣ
ክሕብሩን የድልዮም።
o ስድራቤታት ኣብ ዝድለየሉ እዋን ናይ መውዓሊ ቆልዓ ኣገልግሎት ክረኽቡ ክኽእሉ ምእንቲ
ንቅቡልነቶም ከምዝቕጽል ንኽገብሩ ዯጊሞም ከመልክቱ ነተባብዕ።
o DCYF ነቶም Working Connections Child Care ዝቕበሉ ለዉ ስድራቤታት ናይ ሚያዝያ፡
ግንቦትን ሰነን ክፍሊታቶም ይሓድገሎም ኣሎ። DCYFንወሃብቲ ኣገልግሎት ነቲ ምሉእ ክፍሊት
ክኸፍሎም እዩ፡ ነቲ ሰረት መጠን ክፍሊትን ነቲ ስድራቤት ክኸፍሎ ዝነበሮም ክፍሊትን ጠቓለለ።
ተሳተፍቲ ናይ ፈለማ ዕዉታት
 ኣብ ናይ ፈለማ ዕዉታት ዝሳተፉ ወሃብቲ ኣገልግሎት ናይ ምምሕያሽ ብቕዓት ሽልማታትን
በብዯረጃ/ በብኣርከን ተመቒሉ ዝውሃብ ምስ ኣብ ምዝገባ ዝምርኮስ ክፍሊቶም ዝተኣሳሰር መጠናት
ካሕሳን ምቕባል ክቕጽሉ እዮም። ኣመሓዲሪ ክፍለሃገር Inslee ንክፍሊት ናይዚኦም ይጸልዉ ምስ
ናይ ፈለማ ዕዉታት ሰሌዲታት-ግዜን ጠለባትን ንዝተኣሳሰሩ ሕግታት ሕድገት ገይሩ ኣሎ።

Juvenile Rehabilitation (JR)








DCYF ናይ ኣካል ምብጻሓት ኣብ ቪድዮ ብዝምርኮሱ ምብጻሓት ተኪእዎም ኣሎ።
ክሎም ናብ ናይ 24/7 መሳለጥያታት ዝኣትዉ ስታፍን/ ሰራሕተኛታትን ሸየጥትን ምልክታት ናይ ኮቪድ19 ከይህልውዎም ኣቐዱሞም ክምርመሩ ኣለዎም።
ናብ ናይ JR ህንጻ ቅድሚ ምእታዎም፡ ሰራሕተኛታት፡ ሸየጥትን ተኾናተርትን ምስ ዝኾነ ምልክታት ርኢ
ሎ ዝኾነ ሰብ ርክብ እንተነይርዎም ይሕተቱ።
ክሎም ሰራሕተኛታት፡ ነበርትን ተኾናተርትን ናብ መሳለጥያታት ኣብ ዝኣትውሉ እዋን ኣእዲዎም ክሕጸቡ
ኣለዎም።
ንመሳለጥያታት ብስሩዕ ነምክኖም፡ ብፍላይ እቶም ልዑል ምትንካፍ ለዎም ቦታታት።
ክሎም ነበርቲ እንተድኣ ጽቡቕ ይስምዖም ኣሎ ኾይኑ ብኡ ንብኡ ንሰራሕተኛትት ክሕብሩ ኣለዎም።
እንተድኣ ዝኾነ ሰብ ሓሚሙ፡ ሰራሕተኛታት ብቕጽበት ንሓኪም ክነግሩን ንስድራቤት ከኣ ክሕብሩን እዮም።

ርክብ
ዝኾኑ ሕቶታት እንተልዮምኹም ብኽብረትኩም ናብቲ ናይ DCYF መርበብ-ሓበሬታ ብጽሑ ወይ በዚ ኣድራሻ እዚ
dcyf.covid-19@dcyf.wa.gov ኢመይል ስዯደልና።
እንተድኣ ንቕድሓት ናይዚ ሰነድ’ዚ ብኻልእ ቅርጺ ወይ ቋንቋ ትዯልይዎም ኮይንኩም፡ ብኽብረትኩም ምስዚ ዝስዕብ ርክብ ግበሩ።
DCYF Constituent Relations (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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