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COVID-19 ایجنسی کے حقائق نامہ 

اس دستاویز کو رضورت کے  DCYFکو اپ ڈیٹ کیا۔  2020مئی  27نے اس حقائق نامہ کو  )DCYF(، نوجوانوں اور خاندانوں کے محکمہ بچوں 

 مالحظہ کریں۔  dcyf.wa.govمطابق اپ ڈیٹ کرتا رہے گا۔ مزید معلومات کے لئے 

COVID-19  ،وائرس کے پھیالؤ کو روکنے کے لۓDCYF  ر پر کاروبار نہیں نے ہ�ری متام ع�رتوں میں عوامی البیاں بند کردی ہے اور شخصی طو
 کررہا ہے۔ 

 

 )PPE(ذاتی حفاظتی سازوسامان 
 اس میں دستانے، ماسک، گاؤن، بوٹیں اور چہرے کے ماسک شامل ہیں۔ •

• DCYF  کوPPE  ہے جن کو  سہولیات اور ان عملے کو فراہم کررہا 24/7موصول ہوا ہے اور وہ اسےCOVID-19 کا ممکنہ  وائرس

 کی رضورت ہے، اور ہم مزید حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ PPEہمیں معلوم ہے کہ مزید  خطرہ ہے۔

 فیملی سپورٹ پروگرام 

 گھروں دورے کرنا

نے گھروں کے دورے کرنے والے فراہم کنندگان سے شخصی طور پر دورے بند کرنے کو کہا ہے اور اس کے بجائے  DCYFمارچ میں،  •
کچھ گھروں کے دورے کرنے والے فراہم  جون تک جاری رکھ سکتے ہیں. 30ویڈیو یا ٹیلیفون دوروں کی پیش کش کی۔ مجازی دورے 

وں ای میل یا منت کا استع�ل کرتے ہیں۔ کچھ فراہم کنندگان محفوظ فاصلے پر، خاندانکنندگان ویڈیو یا ویب پر مبنی دوروں اور ٹیلیفون، 
 کو سامان چھوڑ رہے ہیں۔

• DCYF ) نے ہوم وزٹنگ رسوس اکاؤنٹHVSA جون تک شخصی طور پر دوروں کو روکیں۔ 30) کے فنڈڈ پروگراموں سے کہا ہے کہ وہ  

o  ،اس وقت کے دورانDCYF متام اخراجات جائز قیمتوں کے ساتھ ادا کرے گا، چاہے متام تقاضیں پوری نہیں ہوتے ہیں۔ 

 (ESIT)شیر خوار بچوں اور چھوٹے بچوں کے لئے ابتدائی امداد 

مابین  جون کے دوران فون اور ویڈیو کالز کا استع�ل کررہے ہیں، تاکہ بچوں اور فراہم کنندگان کے 30ابتدائی مداخلت فراہم کنندگان  •
 مالقات محفوظ طریقے سے جاری رکھ سکے۔ 

 بچوں کی فالح و بہبود

 انٹیک الئن

• DCYF پر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ 1-866-363-4276زیادتی اور غفلت کی ہاٹ الئن  24/7 اپنی ٹول فری 
 

 مالقات

• DCYF  شخصی طور پر دوروں کا آغاز کر رہا ہے لیکنCOVID-19  ر پر مالقاتوں وبائی بی�ری کے دوران، دورے مجازی اور شخصی طو
  کے امتزاج کے ذریعے فراہم کیے جاسکتے ہیں۔

شخصی طور پر بچوں کے ساتھ زیادتی یا غفلت کی رپورٹوں کی تحقیقات جاری رکھے  DCYFبچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لۓ،  •
 ہوئے ہے۔ 

• DCYF  نے فراہم کنندگان سے کہا ہے کہ وہDOH  صحت کی رہن�ئی اور پروٹوکول پر عمل کریں تاکہ متام رشکا کے لئے مالقات کو زیادہ
 سے زیادہ محفوظ بنایا جاسکے۔ 
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 فوسٹر کیرئ الئسنسنگ

• DCYF  تشکیل دیا ہے۔نے پروگراموں اور خاندانوں کی مدد کےلۓ ایک ہنگامی فوسٹر کیرئ معافی اور استثناء کا عمل 

o  اگر وہCOVID-19  کے دوران واشنگٹن ایڈمنسٹریٹو کوڈ کی تقاضوں کو پورا نہیں کرسکتے ہیں تو، فوسٹر کیرئ فراہم کنندگان
 کو دستیاب اختیارات پر بات چیت کرنے کے لئے اپنے عالقائی الئسنس دہندہ سے رابطہ کرنے کی رضورت ہے۔

o  پر کال کریں۔ 1-888-543-7414رضاعی والدین بننے کے بارے میں جاننے کے لئے 

• DCYF  نے متام فراہم کنندگان کو س�جی دوری کا کہا ہے، جیسا کہDOH  اور گورنر کی حکم نامہ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ 
 

 پس منظر کی جانچ

DCYF نے بدلتے وقت کو کم کرنے، رکاوٹوں کو بحفاظت دور کرنے اور لوگوں کا اندازہ لگانے کےلۓ بچوں کی فالح و بہبود اور ابتدائی سیکھنے کے 
 پروگراموں کے لئے پس منظر کی جانچ میں تبدیلیاں کیں جو بچوں کو نگہداشت مہیا کرسکتے ہیں۔

 بچوں کی دیکھ بھال

سے زیادہ افراد نہیں ہونے  10بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز اور فیملی ہوم فراہم کنندگان کے پاس بچوں اور بڑوں سمیت، ہر کمرے میں  •
 چاہئیں۔ اگر کسی مرکز میں ایک سے زیادہ گروہوں کو الگ کرنے کی جگہ ہے تو، وہ ایسا کرسکتے ہیں۔ 

ں کی دیکھ بھال کی رضورت ہے (نرسیں، ڈاکٹرز، قانون نافذ کرنے والے، فائر فائٹرز، پہلے جواب دہندگان اور رضوری کارکنوں کو بچو  •

فراہم کنندگان کو الزمی فہرست میں شامل خاندانوں کی خدمت اور کمیونٹی کی رضوریات پر  DCYFپیرامیڈکس اور س�جی کارکن)۔ 
 مبنی سب سے زیادہ کمزور بچوں کی خدمت کرنے کی سفارش کرتا ہے۔

• DCYF CARES Act  جون یا  30کے تحت بچوں کی دیکھ بھال کے فراہم کنندگان کو مدد فراہم کررہا ہے۔ فراہم کنندگان

wacompass.force.com/PP_LoginPage  پر فنڈ ختم ہونے تک گرانٹ فنڈز کے لئے درخواست دے سکتے ہیں۔ 
 

 بچوں کی دیکھ بھال کی مالی امداد

• DCYF  رسگرمیوں کے لئے قواعد تبدیل کررہا ہے تاکہ خاندان اس دوران بچوں کی دیکھ بھال تک رسائی حاصل کرسکیں۔ 

o  ماہ بعد دیکھ بھال کے لئے دوبارہ اختیار دینا ہوگا اور اہلیت کے لئے تقاضے بھی موجود ہیں۔  12خاندانوں کو ہرDCYF 
 قوانین کو آسان بنا رہا ہے تاکہ خاندانیں اہل رہ سکیں۔ 

o  اہل خانہ کو رضورت پڑنے پر دوبارہ درخواست دینے کی رضورت ہوتی ہے اور اپنے کے حاالت اور رسگرمیوں کی اطالع دیں۔ 

o  ہم اہل خانہ کو اہلیت برقرار رکھنے کے لۓ دوبارہ درخواست دینے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ جب رضورت ہو تو وہ
 بچوں کی دیکھ بھال تک رسائی حاصل کرسکیں۔

o DCYF Working Connections Child Care  (ورکنگ کنکشن چائلڈ کیرئ) حاصل کرنے والے خاندانوں کے لئے

فراہم کنندگان کو پوری رقم ادا کرے گا، بشمول  DCYFاپریل، مئی اور جون کے مہینے میںنقد ادائیگی رقم معاف کر رہا ہے۔ 
 بیس ریٹ اور کوپے کی رقم جو ایک فیملی نے ادائیگی کرنا ہوگی۔

 
 ابتدائی تحصیل کنندہ رشکاء

راہم کنندگان جو ابتدائی تحصیل کنندہ میں حصہ لیتے ہیں ان کے اندراج کی بنیاد پر مبنی ادائیگی سے منسلک کوالٹی بہرتی کے ایوارڈز ف •

نے ابتدائی تحصیل کنندہ کی ٹائم الئنز اور رضوریات سے متعلق قوانین کو  Insleeاور ٹائرڈ معاوضے کی رشحیں ملتی رہیں گی۔ گورنری 
 ہے جس سے ان کی ادائیگی متاثر نہیں ہوگی۔ معاف کردیا

 )JR(کمسن بحالی 
• DCYF نے ویڈیو پر مبنی دوروں کے ساتھ شخصی دوروں کو تبدیل کر دیا۔ 

 عالمات کے لۓ پری اسکرین ہونا رضوری ہے۔  COVID-19سہولیات میں داخل ہونے والے متام عملے اور تاجروں کو  24/7 •

• JR  بلڈنگ میں داخل ہونے سے پہلے عملے، تاجروں اور ٹھیکیداروں سے پوچھا جاتا ہے اگر وہ عالمات ظاہر کرنے والے کسی کے ساتھ
 رابطہ میں آئے ہیں۔ 
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 سہولیات میں داخل ہونے پر متام عملے، مکینوں اور ٹھیکیداروں کو اپنے ہاتھ دھونے چاہئیں۔ •

 علی رابطوں والے عالقوں کو جراثیم کشی سے پاک کردیتے ہیں۔ہم معمول کی سہولیات کو، خاص طور پر ا •

 متام مکینوں کو فوری طور پر عملے کو آگاہ کرنا چاہئے اگر وہ اچھا محسوس نہیں کر رہے ہیں. •

 اگر کوئی بی�ر محسوس کرتا ہے، عملہ فوری طور پر کسی طبی فراہم کنندہ سے رابطہ کرے گا اور فیملی کو اطالع دے گا۔  •

 رابطہ

 ویب سائٹ پر ہ�ری رابطہ کی معلومات مالحظہ کریں کسی بھی سواالت کے ساتھ  DCYFبرائے مہربانی 

dcyf.covid-19@dcyf.wa.gov پر جاۓ۔ 

 (بنیادی تعلقات سے رابطہ کریں)  DCYF Constituent Relationsاگر آپ ایک متبادل فارمیٹ یا زبان میں اس دستاویز کی نقول چاہتے ہو تو برائے مہربانی 

)4831-723-800-1  |8060-902-360 ,ConstRelations@dcyf.wa.gov.( 
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