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 COVID-19 برای سازمانی برگگزاره

The Department of Children, Youth, and Families (DCYF)  2020مه سال  27را در  برگگزارهاین 

کند. برای کسب اطالعات بیشتر، روزرسانی میاین سند را نیز به DCYFروزرسانی کرده است. در صورت لزوم، به

 بازدید کنید.  dcyf.wa.gov از

صورت هایمان را بست و بههای عمومی همه ساختمانالبی OVIDC ،DCYF-19برای متوقف کردن شیوع ویروس 

 دهد. حضوری کاری انجام نمی

 

 (PPE)تجهیزات حفاظتی شخصی 

 شود.این تجهیزات شامل دستکش، ماسک، گان پزشکی، چکمه و ماسک صورت می •

• DCYF  اینPPE روزی و کارمندانی که در معرض ویروس را دریافت و آن را در اختیار اماکن شبانه 

19-COVID دانیم که می دهد.هستند قرار میPPE  بیشتری مورد نیاز است و در تالش هستیم تجهیزات بیشتری

 فراهم کنیم.

 های حمایت از خانواده برنامه

 ویزیت در منزل

های حضوری را متوقف و در دهندگان خدمات ویزیت در منزل خواست ویزیتاز ارائه DCYFدر ماه مارس،  •

ژوئن ادامه داشته  30تواند تا های مجازی میصورت تصویری یا تلفنی بیماران را ببینند. ویزیتعوض به

نی، ایمیل یا متن های تصویری یا اینترنتی و تلفدهندگان خدمات ویزیت در منزل، از ویزیتبرخی از ارائه باشند.

ها تجهیزاتی را فراهم دهندگان خدمات، با رعایت فاصله ایمن، برای خانوادهکنند. برخی از این ارائهاستفاده می

 کنند.می

• DCYF  از(HVSA)Home Visiting Service Account  هایی که تأمین مالی خواست تا با اجرای برنامه

  ری جلوگیری کند.های حضوژوئن از ویزیت 30شود، تا می

o  ،در طول این مدتDCYF ها را با مبلغ معتبر پرداخت خواهد کرد، حتی اگر همه الزامات تمامی هزینه

 برآورده نشود.

(ESIT)Early Support for Infants and Toddlers  

های بین کنند، بنابراین ویزیتژوئن از مکالمات تلفنی و ویدیویی استفاده می 30دهندگان مداخله زود هنگام از ارائه •

 یابد. صورت ایمن ادامه میدهندگان بهکودکان و ارائه

 بهزیستی کودکان

 خط تماس

• DCYF توجهی به کودکان از طریق شماره روزی خود در مورد سوء استفاده و بیبه ارائه خدمات رایگان شبانه

 دهد.ادامه می 1-866-633-4276تلفن 

 
 عیادت

• DCYF 19گیری گیرد اما در طول همههای حضوری را از سر میویزیت-COVIDها ترکیبی از ویزیت ، ویزیت

  مجازی و حضوری خواهد بود.

توجهی به های بیصورت حضوری سوء استفاده از كودكان یا گزارشبه DCYFبرای اطمینان از امنیت كودكان،  •

 کند. آنها را پیگیری می
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• DCYF های بهداشتی ها و پروتکلدهندگان خدمات خواسته است از دستورالعملاز ارائهDOH  استفاده کنند که تا حد

 کنندگان ایمن باشد. ها برای همه شرکتامکان ویزیت

 
 پرورشگاهمجوز 

فرآیندی استثنایی و بدون تشریفات را برای مرکز نگهداری  DCYFها، ها و خانوادهبرای حمایت از برنامه •

 ایجاد کرده است. اضطراری

o  19اگر آنها نتوانند در طول دوره-COVID  ،الزامات قانون اجرایی واشینگتن را برآورده کنند

های با مجوز دهنده منطقه خود تماس بگیرند و گزینه دهندگان خدمات نگهداری از کودکان بایدارائه

 موجود را بررسی کنند.

o  تماس بگیرید. 1-888-543-7414برای کسب اطالعات بیشتر درباره خدمات نگهداری از کودکان، با 

• DCYF های دهندگان خواسته است بر طبق دستورالعملاز همه ارائهDOH  و فرمانداری، فاصله اجتماعی را

 رعایت کنند. 

 
 بررسی پیشینه

DCYF های یادگیری زودهنگام انجام داده است تا زمان معطلی را تغییراتی را برای بررسی پیشینه رفاه کودکان و برنامه

 توانند از کودکان مراقبت کنند ارزیابی کند.کاهش دهد، با اطمینان موانع را از میان بردارد و افرادی را که می

 مراقبت از کودک

نفر چه کودک چه بزرگسال در هر اتاق  10ندگان مسکن نباید در کل بیش از دهمراکز مراقبت از کودک و ارائه •

داشته باشند. اگر مرکزی فضای بیشتری برای جدا کردن بیش از یک گروه داشته باشد، ممکن است این کار را 

 انجام دهد. 

وران اجرای قانون، دهندگان و کارگران کلیدی به خدمات مراقبت از کودک )پرستاران، پزشکان، مأماولین پاسخ •

کند بر اساس نیاز دهندگان توصیه میبه ارائه DCYF .نشانان، پیراپزشکان و مددکاران اجتماعی( نیاز دارندآتش

 رسانی کنند.پذیرترین کودکان خدمتهای موجود در فهرست اصلی و آسیبجامعه، به خانواده

• DCYF  مطابق قانونCARES 30توانند تا دهندگان میکند. ارائهدهندگان مراقبت از کودک پشتیبانی میاز ارائه 

تمام شود، برای بودجه کمک  wacompass.force.com/PP_LoginPage ژوئن یا تا زمانی که بودجه در

 مالی درخواست دهند. 

 

 کودک یارانه مراقبت از

• DCYF ها در این مدت بتوانند به مزایای مراقبت از کودک دهد تا خانوادهها تغییر میقوانین را برای فعالیت

 دسترسی داشته باشند. 

o ماه یکبار باید برای دریافت مراقبت، مجدداً مجوز بگیرند، و برای تعیین صالحیت  12ها هر خانواده

 ها واجد شرایط شوند. کند تا خانوادهوانین را منعطف میق F DCYد.آنها، شرایطی وجود دار

o هایشان را گزارش ها باید هر وقت که نیازی دارند دوباره درخواست بدهند و شرایط و فعالیتخانواده

 . کنند

o کنیم برای حفظ صالحیت خود، دوباره درخواست دهند، تا در صورت لزوم ها را تشویق میما خانواده

 بتوانند به خدمات مراقبت از کودک دسترسی داشته باشند.

o DCYF های آوریل، مه و ژوئن از در ماهWorking Connections Child Careای الزحمه، حق

های همراه آن را که یک خانواده باید ها، شامل نرخ پایه و هزینههمامی هزینت DCYFند. کدریافت نمی

 دهندگان خدمات پرداخت خواهد کرد.طور کامل به ارائهبپردازد، به
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 Early Achieversکنندگان در شرکت

های عضو هستند همچنان جوایز بهبود کیفیت و نرخ Early Achieversدهندگان خدمات که در آن دسته از ارائه •

 Insleeنام خود را دریافت خواهند کرد. فرماندار شده متصل به پرداخت مبتنی بر ثبتبندیبازپرداخت درجه

ها تأثیری نخواهد داشت و الزاماتی را که بر پرداخت مبالغ این Early Achieversبندی های مربوط به زمانقانون

 است. لغو کرده

(JR)Juvenile Rehabilitation  

• DCYF های حضوری نموده است.های ویدیویی را جایگزین ویزیتویزیت 

از قبل  COVID-19شوند باید از نظر عالئم روزی میكلیه كاركنان و فروشندگانی كه وارد مراکز شبانه •

 غربالگری شوند. 

شود که آیا با کسی که عالئم بیماری ، از کارکنان، فروشندگان و پیمانکاران سؤال میJRقبل از ورود به ساختمان  •

 اند یا خیر. را داشته است در تماس بوده

 شوند باید دستان خود را بشویند.همه کارکنان، ساکنین و پیمانکاران زمانی که وارد مراکز می •

 کنیم.ر مناطق پرتماس استفاده میکننده، به ویژه دطور معمول از تجهیزات ضدعفونیما به •

 همه ساکنین در صورت احساس ناخوشی باید مراتب را فوراً به کارکنان اطالع دهند. •

 سازند. گیرند و خانواده را نیز مطلع میدهنده خدمات پزشکی تماس میاگر کسی بیمار شود، کارکنان فوراً با ارائه •

 تماس

 بازدید کنید یا در صورت داشتن هر گونه سؤال به  DCYFسایت لطفاً از اطالعات تماس ما در وب

19@dcyf.wa.gov-dcyf.covid .مراجعه نمایید 

|  1-800-723-4831)از طریق شماره تلفن  DCYF Constituent Relationsخواهید این سند را در قالب یا زبان دیگری کپی کنید، با اگر می

 تماس بگیرید. )ConstRelations@dcyf.wa.gov، و آدرس ایمیل 8060-902-360
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