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 والدین کے نام خط 

آپ کی صرب      خاندان  محفوظ اور صحت مند ہیں۔سب سے پہلے، میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے امید ہے کہ یہ خط پڑھتے وقت آپ اور آپ کا    
کررہےاوراورفہم کے لیے آپ کا شکریہ کیونکہ ہم، پچھلےکچھ ماہ کے دوران زندگی میں آنے والی بڑی تبدیلیوں کے مطابق معمول اپنانے کی کوشش  

کا مظاہرہ کرنے پر انہیں رساہتے ہیں۔ ہم سمجھتے   ہیں۔ ہم خاندانوں کی طرف سے ان مشکل حاالت کے دوران پُر امیدی، لچک پذیری اور مزاحمت
گوںہیں کہ جہاں آپ میں سے کچھ لوگوں نے خدمات کی آن الئن فراہمی کو رساہا ہے، وہاں  براہ راست  خدمات کی فراہمی کی معطلی سے کچھ لو 

 کو مشکالت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔

خدمات حاصل کرنے والے  )  ESITکے اثرات اور ابتدائی سپورٹ فار انفینٹس اینڈ ٹاڈلرز (  COVID-19گزرتے وقت کے ساتھ ریاست واشنگٹن میں  
بچوں اور والدین اور خدمات فراہم کرنے والے سٹاف کی صحت اور فالح سے متعلق تشویش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شعبہ  کے ریاستی دفرت نے

 خدمات کی فراہمی معطل رہے گی۔فیصلہ کیا ہے کہ مخصوص استثنٰی کے عالوہ براہ راست  

گان ہم نے ُسنا ہے کہ  آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ورچوئل خدمات میں شفٹ ہو کر ان کی لچک پذیری، خدمات تک آسان رسائی اور  فراہم کنند 
یت کو ثابت کرتی ہے اور خدمات  اس بارے میں بہت سی تحقیق موجود ہے جو آن ورچوئل خدمات کی افاد   کی بہرت رہن�ئی سے  لطف اٹھایا ہے۔

 کی فراہمی  کا یہ  طریقہ  ایک آپشن کے طور پر موجود رہے گا۔

ہوں کہ    اگر آپ ایسے والدین ہیں جنہوں نے  براہ راست خدمات کے حصول کے لیے  انتظار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا 
ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی زندگی کا یہ قیمتی وقت جس دوران اس    کر دیکھ لیں۔آپ ورچوئل خدمات کوایک بار  آزما 

 کی تیزی سے نشو�ا ہوتی ہے، ضائع نہ ہو۔ 
فرادی رضوریات  بچوں اورخاندان کی ان   متام   ہم اس بارے میں بھی آگاہ ہیں کہ ورچوئل خدمات کے ذریعے متام رضوریات پوری نہیں کی جاسکتیں۔

  کو پورا کرنے کے لیے  ہم ایسے سسٹمز تیار کررہے ہیں جو  براہ راست خدمات کی وسیع پی�نے پر فراہمی سے پہلے ان بچوں کی شناخت کرسکے
ہاں اور  ہم فیصلہ کریں گے کہ اس طرح کی خدمات ک   جنہیں مخصوص وقت کے لیے براہ راست خدمات کی فراہمی کے لیے استثنٰی کی رضورت ہے۔  

اگر     کیسے فراہم  کی جاسکتی ہیں جب کہ اس کے ساتھ ساتھ  بچوں، والدین اور خدمات فراہم کرنے والے سٹاف کی حفاظت کو یقینی بنانا بھی ہے۔  
آپشنز کے بارے  آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ ان محدود پی�نے کی براہ راست خدمات کا رضورت مند ہے تو براہ مہربانی اوقات کار اور دستیاب  

 میں بات کرنے کے لیے اپنی خدمات کے فراہم کنندہ سے بات کریں۔ 

براہ راست خدمات کی فراہمی کی محفوظ بحالی کی منصوبہ بندی میں معاونت کے لیے ایک چھوٹا ٹاسک گروپ جس میں خدمات کے فراہم   
ے ایک منصوبہ ترتیب دیا جائے جو کہ گورنر انسلیز کے محفوظ رشوعات  کے لی  ESITکنندگان اور خاندان شامل ہیں ان کی میٹنگ ہورہی ہے تاکہ  

(سیف اسٹارٹ) کے عین مطابق ہے۔ 

 اس ٹاسک گروپ کے مقاصد درج ذیل ہیں: 

استثنٰی کے لیے تجاویز تیار کرنا جو نوزائیدہ اور چھوٹے بچوں کے لیے مخترص دورانیہ کی فوری براہ راست خدمات حاصل کرنے کی     .1
 یں گی۔ اجازت د

عالقائی نوعیت کے مطابق شخصی طور پر خدمات کی واپس بحالی کے لیے منصوبہ ترتیب دینا اور اسے گورنر اِنسلیز سیف سٹارٹ پالن     .2
 کے مطابق نافذ کرنا۔

خدمات فراہم کرنے والے افراد کی، اور سب سے اہم خاندانوں کی آراء شامل ہوں گی۔    ESITہ�رے منصوبہ میں ریاست بھر میں  

خدمات وصول کرنے والے خاندان کی مشکالت اور    ESITبہت جلد ہم فیملی رسوے بھی تقسیم کریں گے جس سے ہمیں اس مشکل وقت کے دوران  
  میں مدد ملے گی۔  ان کے تجربات کو سمجھنے

اگر آپ کے کوئی سواالت، تشویش یا خیاالت ہیں جو آپ ٹاسک گروپ کے ساتھ شیرئ کرنا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی مجھ سے 
laurie.thomas@dcyf.wa.gov   پر رابطہ کریں۔ 
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 طرف سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر  آپ کے شکرگزار ہیں کیونکہ ہم اس میں ِمل کر کام کررہے ہیں۔ ہم آپ کی  

 
 

 مخلص،
 

 
Laurie Thomas  
Administrator  
Early Support for Infants and Toddlers Program 
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