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�దట, �� ఈ �ఖ చ��న�� � �� మ�� � ��ంబం �ర�తం� 
మ�� ఆ�గ� ం� ఉ�� ర� �� ఆ����� �. గత ���  �ల��  ��తం� 
జ���న� �ద� ��� ల� ��� �� �� స���� ���న� ం�న � 
సహ��� మ�� అవ�హన� ధన� ���. ఈ � �ష� సమ� ��  ��ం�ల 
ఆ��దం, వశ� త మ�� ����� పకత� �� అ�నం����� �. వ�� వల్ 
�వల� �ర���  �� �ంద� అ�నం�ం�నప� ��, వ� � �గత �వల� ��మం 
క�� ంచడం మ� �ంతమం��  �లభతరం �ద� �� అర �ం ����� �. 

��ంగ �న్ ��ట్ � COVID-19 �క�  ���గత �ప�వం, మ�� �ల��, మ�� 
��ం�ల �వల� మ�� ��� �వల� అం�ం� �� ఆ�గ� ం మ�� 
సం�మం పట� ఉన�  ఆం�ళన ఆ�రం�, ఎ� � స�� ర్ � ఫర్ ఇన్ �ంట్�  అండ్ �డ�ర్�
(ESIT) ��ష� ��� లయం, �� వ� � �గత �వల�  ప��త �న��ం�ల� ��� 
�త�� �న��ం� ఉం�� అ� �ర ��ం�ం�. 

వ�� వల్ �వల� ��న �� �� మం� అ��లత�, �వల� ���� 
��� స్ మ�� ���డర � �ం� ���న ��ంగ్ � ఆ�� �ం�ర� �� 
��� �.  వ�� వల్ �వల �ప���� మద�� ఇ��  �� ప��ధన� ఉ�� � 
మ�� ఈ �� ��వ� ��నం ఒక ఎం�క� �న���ం�. 

�� వ� � �గతం� అం�ంపబ� �వల� �� క�ంచ��� �� ఉం�ల� 
�ర ��ం��న�  త��దం��� అ��, వ�� వల్ �వల� ఒక�� �పయ�� ంచమ� 
�� �మ� ��  ��త� ����� �  �గం� అ�వృ�� �ం��న�  ఈ �లం�, � 
�ల�ల ��తం�  ���ఖ� �న సమయం ��� �ం� ఉం�ల� �� 
���ం��� � 
వ�� వల్ �వల �� � అ��  అవస�ల� �ర� �మ� �� ���. �ల�� 
మ�� ��ం�ల �క�  అ��  వ� � �గత అవస�ల� �ర� ���, వ� � �-గత �వల� 
అంద� మ�ంత �స�ృతం� ��� �క�ం�, �ల�ల� ���� న �ల ప���� 
��న వ� � � గత -�వల� �న��ం�ల� �� �ంచ��� �� �� వ� వస�ల� 
అ�వృ�� ����� �.  �ల��, త��దం��� మ�� �వల� అం�ం� �బ� ం� 
�క�  భ�దత� భ�� ఇ��  �ధ�� అ�వం� �వల� ఎక� డ మ�� ఎ� 
అం�ం�� �� �ర ���� �.  � �ల�ల� ఈ ప��త వ� � �-గత �వ� అవసరమ� 
�� �శ� ���, దయ�� అం���� ఉన�  �లవ� వ� మ�� ఎం�కల� 
చ�� ంచ��� � �� �ప�త� సం�ప�ంచం�.  

ARCHIVED DOCUMENT. As of July 1, 2022, this document is no longer in force.

ARCHIVED



త��తం��ల� ఉత�ర� 
�న్ 8, 2020 
�� 2 
 
 
 
వ� � �-గత �వల� �ర�తం� మర��   �ప��క� సమ� �ంచ���, స�� � ���డ�� 
మ�� ��ం�� �ం�ం�� క�� ఉన�  ఒక �న�  �స్�  ��ప్, గవర� ర్ ఇన్  �� 
�క�  �ర�త ��రం��� అ��ణం� ESIT �సం ఒక �ప��క� అ�వృ�� 
�య��� స��శమ��ం�. 
 
ఈ �స్�  ��ప్ �క�  ల�� � ఈ �ధ�� ఉ�� �: 
 

1. �న��ం�� వ� �ంప�య��� �� ��ర�ల� అ�వృ�� �యడం 
అ�� అత� వసర, స� ల� ��క అవస�ల� క�� ఉన�  ���� మ�� 
ప��డ�ల �క�  �న�  స���� వ� � �గతం� మద�� �ంద��� 
అ�మ���ం�. 

2. గవర� ర్ ఇన్  �� �క�  �ర�త ��రంభ �ప��క� అ��ణం� ��ం�య 
�����  ఉప��ం� వ� � �-గత �వల� ��� �ర��� ఒక �ప��క� 
అ�వృ�� �యడం. 
 

� �ప��క� ��ష��� ప �ం� ఉన�  ESIT స�� � ���డర � �ం� మ�� �ఖ� ం� 
��ం�ల �ం� క�� ఉన�  �డ్ �� క్ ఉం�ం�. 
 
అ� త� ర� �� ��ంబ స�� � �� పం�� �య���� �, ఈ కష� 
సమయం� ESIT �వల� �ం��న�  ��ం�ల అ�భ�ల� మ�� స�ళ�� 
అర �ం ���వ��� ఇ� �� స�యప��ం�. 
 
�� �స్�  ���� �గ�� మ� ం ��ల��ం�న�  �పశ� �, ఆం�ళన� �� 
ఆ�చన� ఉం�, దయ�� న��  laurie.thomas@dcyf.wa.govవద� సం�ప�ంచం�. 
 
�� క�� ���న� ఈ ప� � � సహ��� �� కృతజ�త�. 
 
 
భవ���, 
 
 
Laurie Thomas  
అ�� ����టర్ 
ఎ� � స�� ర్ � ఫర్ ఇ�� ంట్ మ�� �డ�ర్ ����మ్ 
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