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ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਪੱਤਰ ਪੜ� ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ 
ਹੋ।  ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ 
ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਿਗਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂਇਹਨਾਂ ਔਖੀਆਂ ਘੜ�ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ, ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਨੇ ਵਰਚਅੁਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਸ਼ਫ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਾਓ 
ਦਿੂਜਆਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ। 

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਹਣੁ ਤੱਕ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ 
ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, Early Support 
for Infants and Toddlers (ESIT) ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਸੀ ਂਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਕਈ ਿਜੰਨ�ਾਂ ਨੇ ਵਰਚਅੁਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਸ਼ਫ਼ਟ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਿਨਮਰਤਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਿਤਆਂ ਤ� ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਕੋਿਚੰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਲਆ ਹੈ।  ਬਹਤੁ 
ਕੁਝ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜੋ ਵਰਚਅੁਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ�ਭਾਿਵਕਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਿਵਤਰਣ 
ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਵਜ� ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਉਹ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਹੋ ਿਜੰਨ�ਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦ� ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਲਆ ਹੈ, 
ਜਦ� ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਰਚਅੁਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।  ਅਸੀ ਂਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਿਵਕਾਸਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਸ ਿਮਆਦ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮ� ਨੰੂ ਨਾ ਗੁਆਇਆ ਜਾਵੇ। 
ਅਸੀ ਂਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਵਰਚਅੁਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂਸਭ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ 
ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੰੂ 
ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਿਸਸਟਮ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿਜੰਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਿਵਆਪਕ ਵਾਪਸੀ ਤ� 
ਪਿਹਲਾਂ ਸੀਿਮਤ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਅਸੀ ਂਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਕੱਥ� ਅਤੇ ਿਕਵ� ਪ�ਦਾਨ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਿਵਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪਲਾਿਨੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜ 
ਸਮੂਹ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੋਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ESIT ਜੋ ਿਕ Governor Inslee's Safe Start 
ਨਾਲ ਇਨ-ਲਾਈਨ ਹੈ, ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਕਾਰਜ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 
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1. ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਵਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਜੰਨ�ਾਂ ਕੋਲ 
ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸਿਹਯੋਗ ਪ�ਾਪਤ ਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ, ਛੋਟੇ ਸਮ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਆਿਗਆ 
ਦੇਵੇਗਾ। 

2. Governor Inslee’s Safe Start ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਇਨ-ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਹੁੰਚ 
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਇਨ-ਪਰਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਾਿਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਰਾਜ ਭਰ ਤ� ESIT ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਿਤਆਂ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰੇਗਾ। 
 
ਬਹਤੁ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀ ਂਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਸਰਵਖੇਣ ਵੀ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਚਣੌੁਤੀਆਂ 
ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜ�ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ESIT ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਿਜਹ ੇਪ�ਸ਼ਨ, ਿਚੰਤਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਿਵਚਾਰ ਹਨ, ਿਜੰਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀ ਂਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਮੈਨੰੂ laurie.thomas@dcyf.wa.gov'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 
ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
 
 
ਸ਼ੁਭਿਚੰਤਕ, 
 
 
Laurie Thomas  
Administrator  
Early Support for Infants and Toddlers Program 
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