COVID-19 አስፈላጊ መረጃ
የ Department of Social and Health Services የ COVID-19 ስርጭትን ለመቆጣጠር እና ለማስተዳደር እየሰራ ነው። ስለደንበኞቻችን
ጤና እና ደህንነት በጣም ግድ ይለናል። የሀገረዠውን ኢንሰሊን ቤትዎ ይሁኑ ጤናማ ይሁኑ ትዛዝ እና የማገገም እቅድ እየተከተልን ነው።
ነጻ የቋንቋ አገልግሎት እንሰጣለን። እነዚህ አግሎቶች አስተርጓሚዎችን፣ ተርጓሚዎችን እና የተጻፉ በሌላ ቅርጸት የሆኑ መረጃዎችን የሚያካትት ነው።
አገልግሎቶቻችንን ለማግኘት እርዳታ የሚያስፈልግዎ ከሆነ እባክዎ ለ DSHS በ 800-737-0617 ደውለው ምርጫ 4 የሚለውን ይምረጡ።
በተጨማሪም በ 711 ለዋሸንግተን ሪሌይ አገልግሎት ይደውሉ።
COVID-19 የ DSHS ፕሮግራሞችን እና አገልግሎቶችን ተጽእኖ ውስጥ የከተተው እንዴት ነው?
እርጅና እና የረጅም ጊዜ አገልግሎት
COVID-19 ለነዋሪዎች እና የአንክብካቤ ተቋማት በጣም ጎጂ ሊሆን ይችላል። ሜይ 12 ላይ ነርሲንግ ቤቶች፣ ድጋፍ የሚደርግላቸው ተቋማት እና
አዋቂዎች እና አዋቂ የቤት ቤተቦች ጎብኚዎችን አይቀበሉም። አነዚህ ህጎች በወረርሺን ወቅት ሊቀየሩ ይችላሉ።
የእንክብካቤ ተቋማትን ህጎች በ FamHelp ድረገጽ። ይህ ድረገጽ ሪፖርት የተደረገ COVID-19 ጉዳዮች ያለባቸውን ተቋማትም ይዘረዝራል።
ስለረጅም ጊዜ እንክብካቤ ተቋማት ጥያቄዎች ያለዎ ከሆነ ለ 888-856-5691 ይደውሉ። የአገልግሎት ሰአታችን ከ 6 a.m. እስከ 10 p.m. ነው።
መስማት የተሰናቸው እና መስማት የሚያስቸግራቸው ቢሮ መስማት የተሰናቸውን፣ መስማትም ሆነ ማየት የማችሉ ወይም መስማት
የሚያስቸግራቸውን ሰዎች የሚያገለግል ነው። በተጨማሪም ከአገልግሎት ሰጪዎች ጋር አንድ ላይ ይሰራሉ። ድጋፍ የሚያስፈልገው መስማት
የተሳነው ሰው የሚያውቁ ከሆነ እባክዎ ቢሮውን ያግኙ።
 ኢሜይል: ODHHCOVID-19@dshs.wa.gov
 ስልክ: 360-338-6042
 ለ TTY/TDD: 360-725-3455
 በስልክ የሚደውሉ TTY/TDD የሌላቸው ከሆነ እባክዎ ለ 711 ይደውሉ
 ODHH ድረገጽ
Behavioral Health Administration
Behavioral Health Administration አዋቂዎችን እና ልጆችን በ ሶስት ክልል ሳይካትሪ ሆስፒታል፣ ልዩ የመሰጠት ማእከል እና የፎረንዚክ ጤና
አግለግሎት ቢሮዎች ውስጥ ያገለግላል።
የ COVID-19 ስርጭትን ለማስቆም በእነዚህ ቦታዎች ላይ ጉብኝት ማድረግ አቁመናል። ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቪዲዮን የሚጠቀም ከቤት ሆኖ
የሚደረግ አገልግሎት እንሰጣለን። ስለጎብኚዎች ፖሊሲ ወይም ሌላ ነገር ለመጠየቅ እባክዎ በሚከተሉት ስልኮች ይደውሉ፡





ዌስተርን ስቴት ሆስፒታል – 253-582-8900
ኢስተርን ስቴት ሆስፒታል – 509-565-4000
የልጆች ደህንነት እና ህክምና ማእከል – 800-283-8639
የፎረንዚክ አእምሮ ጤና አገልግሎት ቢሮ
o ሜፕል ሌን – 360-664-4641
o ያኪማ – 253-582-8900
o ፎርት ስቴላኮም – 253-984-5651
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ልዩ የመሰጠት ማእከል – 253-588-5281, ext. 0095

Division of Vocational Rehabilitation
ለአሁን Division of Vocational Rehabilitation ዘግተናል።
 ጠበቃዎች አገልግሎትን በስልክ የሚሰጡ ይሆናል።
 ለአገልግሎት እደሳ ስልክ ቁጥር: 800-637-5627
Developmental Disabilities Administration
የቢሮ እንግዳ መቀበያዎች አሁን ዝግ ናቸው። ፊርሰስት ትምህርት ቤት፣ ሌክላንድ መንደር፣ ሬይነር ትምህርት ቤት እና ያኪማ ሸለቆ በዚህ ጊዜ
ጎብኚዎችን አያስተናግዱም። ጥያቄ ካለዎ ከዚህ በታች ባሉት ሰልዎች እባክዎ ይደውሉ።






አገልግሎቶችን ከቅድመ ፈቃድ ጋር ከ DAA ጉዳይ አስተዳደር ጋር ልናቀርብ እንችላለን።
ግምገማዎች ከቤት ሊደረጉ የሚችል ሲሆን መርሀግብሮች ደግሞ በእያንዳንዱ ጉዳይ ሊካሄዱ ይችላሉ።
አይስላንድ፣ ኪንግ፣ ሳንድ ጁዋን፣ ስካጊት፣ ስኖሚሽ እና ዋትኮም ወረዳዎች ውስጥ ላሉ አገልግሎቶች በ: 800-314-3296 ይደውሉ።
ካላም፣ ክላርክ፣ ኮዊትዝ፣ ግሬይስ ሃርበር፣ ጄፈርሰን፣ ኪትሳፕ፣ ሌዊስ፣ ማሶን፣ ፓስፊክ፣ ፒርስ፣ ሳካማኒያ፣ ተርስተን ዌኤም፣ ዋህካያኩም
ውስጥ ላሉ ወረዳዎች በ: 800-248-0949 ይደውሉ
ለሌሎቹ ወረዳዎች በ 800-462-0624 ይደውሉ

Economic Services Administration
የልጆች ድጋፍ: Division of Child Support በአሁን ሰአት ዝግ ናቸው። የጉዳይ መረጃን ለማግኘት ወይም ክፍያ ለመፈጸም በ 800-442-KIDS
(5437)ይደውሉ። ሰዎችን መቀነስ የሚያስፈልጋቸው ቀጣሪዎች ወይም ድርጅት የሚዘጉ በ 800-562-0479 ይደውሉ።
የማህበረሰብ አገልግሎት ቢሮዎች: ውስን አገልግሎት አለ በቀጠሮ ብቻ። የሚከተለውን ሊያደርጉ ይችላሉ:
 EBT ካርድ ማውጣት ይህም ጠቅላላ የፖስታ ማድረስ አገልግሎት ወይም የተፋጠን የምግብ መቀበል አገልግሎት ካለ ነው።
 የድንገተኛ ድጋፍ አገልግሎትን ያግኙ።
 ወረቀትዎን ያድርጉ።
የደንበኞች አገልግሎት እውቂያ ማእከል: ለ 877-501-2233 በመደወል አግለግሎት ያግኙ። የሚከተሉትን ማድርግ ይችላሉ፡
 ለጥቅሞች ያመልከቱ።
 የጉዳይ መረጃዎችን ወይም የሪፖርት ለውጦችን ያግኙ።
 የብቁነት ወይም ሰርተፍኬተ ማግኘት ክለሳን ያጠናቁ።
 አዲስ የ EBT ካርድ ይጠይቄ።
 ለወርክ ፈርስት ወይም ማህበራዊ ስራተኛ ይድረሱ።
WASHINGTON CONNECTION: ሰዎችን አገልግሎትን በእንግሊዘኛ ወይም ስፓኒሽ መድረስ ይችላሉ። ወደ
WashingtonConnection.org ሄደው ለጥቅሞች፣ ክለሳዎች፣ የሪፖርት ለውጥ እና ሌሎች አገልግሎቶችን ለማግኘት ያመልከቱ።
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አረጋውያን፣ አይነስውራን ወይም አካል ጉዳተኞችን የሚጠቀም የቤት እና መሰራዊ ፍላጎት ጥቆማ ፕሮግራም: በአሁን ሰአት የ ABD አካል ጉዳት
ክለሳዎችን ለወደፊት አስተላልፈናል።። በተጨማሪም የ HEN ጥቆማ ህጎችን እና የቆሙ መቆጣጠሪያዎችን አቁመናል። እባክዎ ለ 877-501-2233
በመደወል ተጨማሪ መረጃ ስለ HEN እና ABD ጉዳዮች ያግኙ።
መሰረታዊ ምግብ: DSHS ከማርች እስከ ሜየኤ 2020 ድረስ የምግብ ጥቅሞችን በሚቻለው ትልቅ መጠን ለየቤቱ ፈቅዷል። DSHS የፌደራል
መንግስቱ ድንገተኛ የምግብ ድጋፍ በእያንዳንዱ COVID-19 ወር ያደርግ ዘንድ ይጠይቃል።
 መሰረታዊ የምግብ ቅጥር እና ስልጠና: ሁሉም BFET ፕሮግራሞች እና አገልግሎቶች አሉ። BFET ወላጆች በስልክ እና ኦንላይን
አገልግሎቶችን ይሰጣሉ።
 አካል ገዳተኖች ያልሆኑ እና ራሳቸውን መንከባከብ የሚችሉ ልጆች ያላቸው አዋቂዎች: የ ABAWD ስራ መስፈርቶች አሁን አያስፈልጉም።
DSHS አሁንም ቢሆን የሚችሉ እና ፈቃድ ያላቸውን ሰዎች ይጠቁማል።
የጥቅሞች ክለሳዎች: DSHS አፕሪል፣ ሜይ ወይም ጁን 2020 ላይ የነበሩ የብቁነት ከለሳዎችን ለ ስድስት ወራት አራዝሟል። መካከል ላይ ያሉ
ሰርተፍኬቶችን መከለስ አፕሪል ሜይ ወይም ጁን 2020 ላይ መጠናቀቅ የለባቸውም። ጥቅሞች የእርሶ ቤት ሌሎችን መስፈርቶች እስካሟላ ድረስ
የሚቀጥል ይሆናል።
DISASTER CASH ASSISTANCE PROGRAM: DCAP ልጆች ለሌላቸው በተሰቦች እና ሰዎች አለ። ዜጋ መሆን የለብዎትም። ገቢ እና የግብአት
ክለሳዎችን የሚያሟሉ ከሆነ ሰዎች ብቁ ሲሆኑ፣ ለሌሎች ካሽ ፕሮግራሞች ግን ብቁ አይደሉም። ለ 877-501-2233 ደውለው ተጨማሪ ይማሩ።
OFFICE OF REFUGEE AND IMMIGRANT ASSISTANCE: ORIA ለስደተኞች እና ጥገኞች እርዳታ የሚሆን ፕሮግራሞች አሉት:
 የስራ ፍለጋ እና ስልጠና።
 የስደተኛነት ድጋፍ።
 የወጣቶች ስልጠና።
 ስደተኛ ለሆኑ አረጋውያን፣ ልጆች እና ተማሪዎች እንዲሁም ሌሎች ድጋፍ።
 የተለመዱ ፕሮግራሞች በ COVID-19 ወቅት ክፍት ናቸው። ቢሮው አዳዲስ አገልግሎቶችን ለስራ ወይም ስራ አትነት፣ ትምህርት ድጋፍ
እና የቤት ድጋፍ የሚሆኑ አዳዲስ አገልግሎቶች አሉት። የስደተኞች ካሽ ድጋፍ እና ስደተኞች ድጋፍ ብቁነት እስከ ሴፕቴምበር 30, 2020
ድረስ ተራዝሟል።
 ለአገልግሎቶች እና መረጃዎች በ 360-890-0691 ይደውሉ።
ጊዜያዊ ድጋፍ ፍላጎት ላላቸው ቤተሰቦች/ወርክፈርስት: TANF 60-ወራት የጊዜ ገደብ አሁን COVID-19 ምክንያት ከባድነትን ያካትታል።
 የወርክ ፈርስት መስፈርቶች ለአሁን ቆመዋል። ደንበኞች ተሳትፏቸውን የሚችሉ ከሆነ መቀጠል ይችላሉ።
 ለአሁን የወርክ ፈርስት ማእቀቦች ቆመዋል። በተጨማሪም በሰራተኞች የሚደረጉ ጉብኝቶችን አስቁመናል።
 እርሶ የኮሚውኒቲ ስራዎች ወይም ወርክ ፈርስት ስራ ጥናት ተሳታፊ ከሆኑ፣ ቅጥሮ የማቋረጥ ሲሆን ክፍያዎችን ደግሞ በ COVID-19
ምክንያት መሳተፍ ባይችሉም እንኳን ማግኘት ይችላሉ።
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