Tờ Thông tin về COVID-19
The Department of Children, Youth, and Families (DCYF) đã cập nhật tờ thông tin này vào ngày
27 tháng 5 năm 2020. DCYF sẽ tiếp tục cập nhật tài liệu này khi cần thiết. Để biết thêm thông
tin, hãy truy cập dcyf.wa.gov.
Để ngăn chặn sự lây lan của virus COVID-19, DCYF đã đóng cửa các hành lang công cộng trong
tất cả các tòa nhà của chúng tôi và tạm dừng các công việc yêu cầu tiếp xúc trực tiếp.
Thiết bị Bảo hộ Cá nhân (PPE)
 Các thiết bị này bao gồm găng tay, mặt nạ, áo choàng, giày cao cổ và khẩu trang.
 DCYF đã nhận được PPE và đang cung cấp PPE cho các cơ sở mở cửa 24/7 và nhân viên
có khả năng tiếp xúc với virus COVID-19. Chúng tôi biết mọi người cần nhiều PPE hơn và
chúng tôi đang cố gắng để có nhiều hơn.

Chương trình Hỗ trợ Gia đình
Ghé thăm tại nhà
 Vào tháng Ba, DCYF đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ ghé thăm tại nhà dừng các
chuyến thăm trực tiếp và thay vào đó thực hiện các chuyến thăm qua video hoặc điện
thoại. Họ có thể tiếp tục thực hiện các chuyến thăm trực tuyến đến hết ngày 30 tháng
6. Một số nhà cung cấp dịch vụ ghé thăm tại nhà thực hiện các chuyến thăm trên web
hoặc qua video, điện thoại, email hoặc tin nhắn. Một số nhà cung cấp mang các thiết bị
đến cho các gia đình ở khoảng cách an toàn.
 DCYF yêu cầu các chương trình được Home Visiting Service Account (HVSA) tài trợ dừng
các chuyến thăm trực tiếp đến hết ngày 30 tháng 6.
o Trong thời gian này, DCYF sẽ thanh toán tất cả các tài khoản với chi phí hợp lệ,
ngay cả khi tất cả yêu cầu không được đáp ứng.
Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)
 Các nhà cung cấp dịch vụ can thiệp sớm đang cung cấp dịch vụ qua các cuộc gọi điện
thoại và video đến hết ngày 30 tháng 6, do đó họ có thể tiếp tục cung cấp các chuyến
thăm một cách an toàn cho trẻ em.

Phúc lợi Trẻ em
Đường dây tiếp nhận
 DCYF tiếp tục vận hành đường dây nóng miễn phí 24/7 về ngược đãi và bỏ mặc qua số
1-866-363-4276.
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Chuyến thăm
 DCYF đang nối lại các chuyến thăm trực tiếp nhưng trong đại dịch COVID-19, các chuyến
thăm có thể được thực hiện dưới cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.
 Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, DCYF tiếp tục điều tra trực tiếp các báo cáo về hành vi
ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em.
 DCYF yêu cầu các nhà cung cấp tuân theo các hướng dẫn và quy trình về sức khỏe của
DOH để thực hiện các chuyến thăm an toàn nhất có thể cho tất cả những người tham gia.
Cấp phép Chăm sóc Thay thế
 DCYF lập quy trình ngoại lệ và miễn trừ đối với chăm sóc thay thế khẩn cấp để hỗ trợ các
chương trình và gia đình.
o Nếu họ không thể đáp ứng các yêu cầu của Bộ luật Hành chính Washington trong
thời gian dịch COVID-19, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thay thế cần liên hệ
với nhà cấp phép khu vực của họ để thảo luận về các lựa chọn hiện có.
o Gọi 1-888-543-7414 để tìm hiểu về việc trở thành cha mẹ thay thế.
 DCYF yêu cầu tất cả các nhà cung cấp duy trì giãn cách xã hội như được nêu trong chỉ thị
của DOH và Thống đốc.
Kiểm tra Lý lịch
DCYF thực hiện các thay đổi đối với quy trình kiểm tra lý lịch cho các chương trình phúc lợi và
học tập sớm của trẻ em để giảm thời gian quay vòng, loại bỏ các rào cản một cách an toàn và
đánh giá những người có thể chăm sóc trẻ em.

Chăm sóc Trẻ em





Các trung tâm chăm sóc trẻ em và nhà cung cấp nhà ở gia đình không nên có quá 10
người mỗi phòng, bao gồm cả trẻ em và người lớn. Nếu trung tâm có không gian để
tách trẻ thành nhiều hơn một nhóm, họ có thể làm như vậy.
Các nhân viên sơ cứu và nhân viên cung cấp dịch vụ thiết yếu cần chăm sóc trẻ em (y tá,
bác sĩ, người thực thi pháp luật, lính cứu hỏa, trợ lý y tế và nhân viên công tác xã hội).
DCYF khuyến nghị các nhà cung cấp phục vụ các gia đình trong danh sách thiết yếu và
trẻ em dễ bị tổn thương nhất dựa trên nhu cầu cộng đồng.
DCYF hiện cung cấp hỗ trợ cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em theo CARES
Act. Nhà cung cấp có thể nộp đơn xin tài trợ chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 hoặc cho
đến khi tài trợ được cấp hết tại wacompass.force.com/PP_LoginPage.

Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em
 DCYF đang thay đổi các quy tắc hoạt động để các gia đình có thể tiếp cận dịch vụ chăm
sóc trẻ em trong thời gian này.
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o Gia đình phải ủy quyền lại cho việc chăm sóc 12 tháng một lần và đáp ứng các
yêu cầu để hội đủ điều kiện. DCYF đang điều chỉnh các quy tắc linh hoạt hơn để
các gia đình có thể hội đủ điều kiện.
o Các gia đình cần đăng k{ lại khi được yêu cầu và báo cáo hoàn cảnh và hoạt động
của họ.
o Chúng tôi khuyến khích các gia đình đăng k{ lại để duy trì tính đủ điều kiện và có
thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em khi cần thiết.
o DCYF đang miễn các khoản đồng trả cho tháng 4, tháng 5 và tháng 6 đối với các gia
đình nhận Working Connections Child Care. DCYF sẽ thanh toán cho nhà cung cấp
toàn bộ số tiền, bao gồm mức cơ bản và số tiền đồng trả mà gia đình sẽ phải trả.
Người tham gia chương trình Đạt thành tích Sớm
 Các nhà cung cấp tham gia vào chương trình Đạt thành tích Sớm sẽ tiếp tục nhận các giải
thưởng cải tiến chất lượng và mức thù lao theo bậc gắn với khoản thanh toán dựa trên
đăng k{ của họ. Thống đốc Inslee miễn các luật liên quan đến các mốc thời gian và yêu
cầu của chương trình Đạt thành tích Sớm và các yêu cầu sẽ không ảnh hưởng đến việc
thanh toán những điều này.

Juvenile Rehabilitation (JR)








DCYF đã thay thế các chuyến thăm trực tiếp bằng các chuyến thăm qua video.
Tất cả nhân viên và nhà cung cấp đến làm việc tại các cơ sở 24/7 phải được sàng lọc
trước các triệu chứng COVID-19.
Trước khi vào tòa nhà JR, nhân viên, nhà cung cấp và nhà thầu được hỏi liệu họ có tiếp
xúc với bất kz ai có triệu chứng hay không.
Tất cả nhân viên, cư dân và nhà thầu phải rửa tay khi vào cơ sở.
Chúng tôi thường xuyên khử trùng các cơ sở, đặc biệt là khu vực có nhiều tiếp xúc.
Tất cả cư dân phải thông báo cho nhân viên ngay lập tức nếu cảm thấy không khỏe.
Nếu bất cứ ai cảm thấy bị bệnh, nhân viên sẽ liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ y tế ngay
lập tức và thông báo cho gia đình.

Liên lạc
Vui lòng xem thông tin liên lạc của chúng tôi trên trang web của DCYF hoặc liên lạc
dcyf.covid-19@dcyf.wa.gov nếu có bất kz câu hỏi nào.
Nếu quý vị muốn nhận bản sao tài liệu này bằng định dạng hoặc ngôn ngữ khác, vui lòng liên lạc
DCYF Constituent Relations (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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