COVID-19 ஏஜென்சி தகவல் தாள்
Department of Children, Youth, and Families (DCYF) இந்தத் தகவல் தாள் மே ோதே் 27, 2020 அன் று
புதுப் பிக்கப் பட்டது. DCYF மதவவப் படுே் மபாது எல் லாே் இந்த ஆவணத்வதப் புதுபிக்குே் .
மேலுே் தகவலுக்கு dcyf.wa.gov. -ஐ பார்க்கவுே்
COVID-19 வவரஸ் பரவுவவதத் தடுக்க DCYF, அவர்களின் அவனத்துக் கட்டிடங் களிலுே்
ஜபாது வரமவற் பவறவை மூடிவிட்டார்கள் ேற் றுே் மநரில் வணிகே் நடத்துவதில் வல.
தனி நபர் பாதுகாப் பு உபகரணங் கள் (PPE)
• வகயுவறகள் , ோஸ்க் குகள் , ஆவடகள் , காலணிகள் ேற் றுே் முக கவசங் கள்
ஆகிைவவ இதில் அடங் குே் .
• DCYF -க்கு PPE -கள் கிவடக்கப் ஜபற் றன ேற் றுே் அவத 24/7 ேணி மநரே் மவவல
நவடஜபறுே் இடங் களில் ேற் றுே் COVID-19 வவரஸ் பாதிப் பிற் கு சாத்திைோன
ஜவளிப் பாடு உள் ள ஊழிைர்களுக்குே் வழங் குகிறது. மேலுே் நிவறை PPE -கள்
மதவவப் படுகிறது மேலுே் அவத ஜபறுவதற் கு நாங் கள் முைற் சிக்கிமறாே் .

குடும் பங் களுக்குக்கான உதவி திட்டங் கள் .
வீட்டுக் கு வருகக புரிதல்
• ோர்ச் ோதே் வீட்டுக்கு வருவக புரிபவர்கவள, மநரில் ஜசல் ல மவண்டாே் என் றுே்
ஜதாவலமபசி ேற் றுே் வீடிமைா மூலே் ஜதாடர்புஜகாள் ள மவண்டுே் என் றுே் DCYF
மகட்டுக்ஜகாண்டது. ஜேை் நிகர் வருவககள் ெூன் ோதே் 30 ஆே் மததி வவர
ஜதாடரலாே் . வீட்டுக்கு மநரில் ஜசன் றுக்ஜகாண்டிருந்த சிலர் வீடிமைா அல் லது
இவணை அடிப் பவடயிலான வருவககள் ேற் றுே் ஜதாவலமபசி, மின் னஞ் சல்
அல் லது குறுஞ் ஜசை் தி முவறகவள பைன் படுத்துகின் றார்கள் . சிலர்
ஜபாருட்கவள வீட்டுக்கு சற் று பாதுகாப் பான தூரத்தில் வவத்துச் ஜசல் கிறார்கள் .
• DCYF Home Visiting Service Account (ம
ாே் விசிட்டிங் சர்வீஸ் அக்கவுன் ட்) (HVSA)
நிதிைளிக்கப் பட்ட திட்ட வழங் குனர்கவள ெூன் ோதே் 30 ஆே் மததி வவர மநரில்
ஜசல் ல மவண்டாே் என் று மகட்டுக்ஜகாண்டது.
o இந்த மநரத்தில் , அவனத்து மதவவகளுே் பூர்த்தி ஜசை் ைப் படாவிட்டாலுே் ,
DCYF அவனத்து கணக்குகளுக்குே் மதவவைான் கட்டணத்வத வழங் குே் .
Early Support for Infants and Toddlers (குழந் கதகள் மற் றும் ககக் குழந் கதகளுக் கான
ஆரம் பகால உதவிகள் ) (ESIT)
• ஆரே் பகால உதவி வழங் குநர்கள் ெூன் ோதே் 30 ஆே் மததி வவர ஜதாவலமபசி
ேற் றுே் வீடிமைா அவழப் புகவளப் பைன் படுத்துகின் றனர், எனமவ குழந் வதகள்
ேற் றுே் வழங் குநர்களிவடமை பாதுகாப் பான ஜதாடர்பு இருக்குே் .

குழந் கத நலம்
ததாகலபபசி எண்
• DCYF -யின் கட்டணமில் லாத 24/7 எண் ேற் றுே் துஷ்பிரமைாகே் ேற் றுே்
புறக்கணிப்பு hotline எண் 1-866-363-4276 ஜதாடர்ந்து ஜசைல் படுே் .
பநரில் வருகக புரிதல்
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•

•

•

DCYF மநரில் வருவக புரிதவல மீண்டுே் ஜதாடங் குகிறது, ஆனால் இந் த COVID-19
மநாை் த்ஜதாற் று காலத்தில் , அந் த வருவககள் மநரில் ேற் றுே் ஜேை் நிகரின் ஒரு
கலவவைாக இருக்கலாே்
குழந் வதகளின் பாதுகாப் வப உறுதிப் படுத்துவதற் காக, DCYF ஜதாடர்ந்து சிறுவர்
துஷ்பிரமைாகே் அல் லது புறக்கணிப் பு புகார்கவள மநரில் வந்து விசாரவண
ஜசை் கிறது.
பங் மகற் பாளர்கள் அவனவருக்குே் இந்த சந்திப் புகள் முடிந்தவவர பாதுகாப் பாக
இருக்க மவண்டுே் என் றுே் ேற் றுே் DOH சுகாதார வழிகாட்டுதல் ேற் றுே்
ஜநறிமுவறகவளப் பின் பற் றுோறுே் DCYF வழங் குநர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறது.

வளர்ப்பு பராமரிப் பு உரிமம்
• DCYF அவசரகால வளர்ப்பு பராேரிப் பு சலுவககள் ேற் றுே் விதிவிலக்குத்
திட்டங் கவள குடுே் பங் களின் உதவிக்காக உருவாக்கி இருக்கிறது.
o COVID-19 காலகட்டத்தில் வாஷிங் டன் நிர்வாக விதிகவள பூர்த்தி ஜசை் ை
முடிைாத வளர்ப்பு பராேரிப் பு வழங் குநர்கள் அவர்களுக்கு
கிவடக்கக்கூடிை விருப் பங் கவளப் பற் றி ஜதரிந்துக்ஜகாள் ள அவர்களின்
பிராந்திை உரிவே வழங் குநர்கவளத் ஜதாடர்பு ஜகாள் ள மவண்டுே் .
o வளர்ப்பு பராேரிப் பு ஜபற் மறார்கள் பணி மேற் ஜகாள் வவதப் பற் றி
ஜதரிந்துக்ஜகாள் ள 1-888-543-7414 என் ற ஜதாவலமபசியில் அவழக்கவுே் .
• DOH குறிப் பிட்டபடி ேற் றுே் கவர்னரின் அறிவுறுத்தல் படி எல் மலாருே் சமூக
இவடஜவளிவை கவடபிடிக்க மவண்டுே் என் றுே் DCYF அறிவுறுத்துகிறது.
பின்னணி விசாரகண
சுழற் சி மநரங் கவளக் குவறக்கவுே் , பாதுகாப் பாக தவடகவள அகற் றவுே் ேற் றுே்
குழந் வதகளுக்கு பராேரிப் வப வழங் கக்கூடிை நபர்கவள ேதிப் பீடு ஜசை் ைவுே் DCYF
குழந் வதகள் நலன் ேற் றுே் ஆரே் பகால கற் றல் திட்டங் களுக்கான பின் னணி
விசாரவணகளில் ோற் றங் கவளச் ஜசை் தது,

குழந் கத பாதுகாப் பு
•

•

•

குழந் வதகள் பராேரிப் பு வேைங் கள் ேற் றுே் குடுே் பங் களுக்கு வீடு
வழங் குபவர்கள் குழந் வதகள் ேற் றுே் ஜபரிைவர்கள் உட்பட ஒரு அவறக்குள்
ஜோத்தே் 10 மபருக்கு மேல் இருக்க அனுேதிக்கக்கூடாது. ஒரு குழுவிற் கு மேல்
பிரித்து வவக்க வேைத்தில் இட வசதி இருந் தால் , அப் படி ஜசை் ைலாே் .
முதலில் ஜசைல் பட மவண்டிைவர்களுக்குே் , அத்திைாவசிை பணிைாளர்களுக்குே்
குழந் வத பராேரிப் பு மதவவ (ஜசவிலிைர்கள் , ேருத்துவர்கள் , சட்டத்வத
அேல் படுத்துபவர்கள் , தீைவணப் பு வீரர்கள் , துவண ேருத்துவர்கள் ேற் றுே் சமூக
மசவவைாளர்கள் ). அத்திைாவசிை பட்டிைலில் உள் ள குடுே் பங் களுக்குே் , சமூகத்
மதவவகளின் அடிப் பவடயில் மிகவுே் பாதிக்கப் படக்கூடிை குழந் வதகளுக்குே்
வழங் குநர்கள் மசவவ ஜசை் ை மவண்டுே் என DCYF பரிந்துவரக்கிறது.
CARES சட்டத்தின் கீழ் குழந் வத பராேரிப் பு வழங் குநர்களுக்கு DCYF உதவி
அளிக்கிறது. wacompass.force.com/PP_LoginPage, இந்த வவலதளத்தில் மசவவ
வழங் குநர்கள் ெூன் ோதே் 30 ஆே் மததிக்குள் அல் லது நிதி கிவடக்குே் வவர
ோனிை நிதிக்கு விண்ணப் பிக்கலாே்

குழந் கத பராமரிப் பு மானியம்
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•

DCYF நடவடிக்வககளுக்கான விதிகவள ோற் றுகிறது, எனமவ இந்த தருணத்தில்
குடுே் பங் கள் குழந் வத பராேரிப் வப அணுகலாே் .
o 12 ோதங் களுக்கு ஒருமுவற குடுே் பங் கள் குழந் வத பராேரிப் பிற் கு ேறு
அங் கீகாரே் வழங் க மவண்டுே் , மேலுே் அந் த தகுதிக்கான
விதிமுவறகளுே் இருக்கிறது. DCYF விதிகவள ஜநகிழ் வுவடைதாக
ோற் றுவதால் குடுே் பங் கள் எளிதாக தகுதி ஜபற முடியுே் .
o அவர்களின் சூழ் நிவலகவளயுே் ஜசைல் பாடுகவளயுே் ஜதரிவிக்க
மவண்டுே் என் கின் ற குடுே் பங் கள் ேட்டுமே ேறு விண்ணப் பே் ஜசை் ை
மவண்டுே் .
o குடுே் பங் கள் தங் கள் தகுதிகவள தக்க வவத்துக்ஜகாள் வதற் குே் ேறு
விண்ணப் பே் ஜசை் வதற் குே் நாங் கள் ஊக்குவிக்கிமறாே் , இதனால்
குழந் வத பராேரிப் பு மதவவப் படுே் மபாது அவர்களால் அணுக முடியுே் .
o பணி ஜதாடர்பு சே் பந்தப் பட்ட குழந் வத பராேரிப் பு ஜபறுபவர்களின்
ஏப் ரல் , மே ேற் றுே் ெூன் ோதங் களுக்கான இவண கட்டணங் கவள DCYF
தள் ளுபடி ஜசை் கிறது. அடிப் பவட கட்டணே் ேற் றுே் ஒரு குடுே் பே்
ஜசலுத்த மவண்டிை இவண ஜதாவக உள் ளிட்ட முழுத் ஜதாவகவையுே்
DCYF வழங் குநர்களுக்கு வழங் குே் .

ஆரம் பகால சாதகனயாளர்கள் பங் பகற் பாளர்கள்
• ஆரே் பகால சாதவனைாளர்களில் பங் மகற் குே் வழங் குநர்கள் தர மேே் பாட்டு
விருதுகவளயுே் , பதிவுஜசை் தல் அடிப் பவடயிலான கட்டணத்துடன்
இவணக்கப் பட்ட திருப் பிச் ஜசலுத்துே் விகிதங் கவளயுே் ஜதாடர்ந்து
ஜபறுவார்கள் . கவர்னர் Inslee ஆரே் பகால சாதவனைாளர்களின் காலக்ஜகடு
ேற் றுே் மதவவகள் ஜதாடர்பான சட்டங் கவளத் தள் ளுபடி ஜசை் தார், அவவ
பணே் ஜசலுத்துவதில் பாதிப் வப ஏற் படுத்தாது.

Juvenile Rehabilitation (குழந் கதகள் மறுவாழ் வு) (JR)
•
•
•

•
•
•
•

DCYF மநரில் வருவக புரிவதற் கு பதிலாக வீடிமைா மூலே் தகவல் பரிோற் றத்திற் கு
ோற் றி அவேக்கிறது.
24/7 பணி இடங் களுக்கு வருே் அவனத்து ஊழிைர்கள் ேற் றுே்
விற் பவனைாளர்களுே் COVID-19 அறிகுறிகளுக்கு முன் - திவரயிடப் பட மவண்டுே் .
JR கட்டிடத்திற் குள் ஜசல் வதற் கு முன் பு, ஊழிைர்கள் , விற் பவனைாளர்கள் ேற் றுே்
ஒப் பந்தக்காரர்கள் அறிகுறிகள் ஜகாண்ட ைாருடனுே் ஜதாடர்பு
ஜகாண்டுள் ளார்களா என் று விசாரிக்கப் படுவார்கள் .
எல் லா ஊழிைர்கள் , தங் கி இருப் பவர்கள் ேற் றுே் ஒப் பந்தக்காரர்களுே்
இடத்திற் குள் நுவழயுே் மபாது வககவள கழுவுவது அவசிைே் .
நங் கள் இந்த இடத்வத அடிக்கடி கிருமி நாசினி ஜகாண்டு சுத்தே் ஜசை் மவாே் ,
குறிப் பாக அதிகோக ஜதாடர்பு ஏற் படக்கூடிை இடங் கவள.
தங் கி இருப் பவர்களில் ைாருக்மகனுே் உடல் நிவல சரி இல் வல என் றால் , உடமன
ஊழிைர்களிடே் ஜதரிவிக்க மவண்டுே் .
ைாராவது உடல் நிவல சரியில் லாேல் இருந் தால் , ஊழிைர்கள் உடனடிைாக ஒரு
ேருத்துவ வழங் குநவரத் ஜதாடர்புஜகாண்டு குடுே் பத்தினருக்கு அறிவிப் பார்கள் .
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ததாடர்பு
உங் களுக்கு ஏமதனுே் சந்மதகே் இருந்தால் DCYF வவலத்தளத்தில் இருக்குே் ஜதாடர்பு
எண்கவள அவழக்கவுே் அல் லது இந்த மின் னஞ் சல் முகவரிக்கு எழுதவுே் dcyf.covid19@dcyf.wa.gov.
இந்த ஆவணத்தின் நகல் கள் மவறு வடிவத்தில் அல் லது ஜோழியில் உங் களுக்கு மதவவ
என் றால் , DCYF Constituent Relations (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov), ஐ
ஜதாடர்பு ஜகாள் ளவுே் .
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