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COVID-19 सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी 
 

Department of Social and Health Services ले COVID-19 को रोकथाम र व्यवस्थापनमा मद्दत गरररहेको छ। हामी आफ्ना 

ग्राहकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको अत्यनै्त ख्याल राखछछौं। हामीले गभननर Inslee को घरमै बसु्नहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् भने्न आदेश 

र स्वास्थ्यलाभ योजनाको पालना गरररहेका छछौं। 
 

हामीसँग भाषा सम्बन्धी नन:शुल्क सेवाहरू छन्। यी सेवाहरूमा दोभाषे तथा अनुवादनहरू र अन्य ढाँचाहरूका नलखित 

जानकारी समावेश हुन्छन्। यनद तपाईौंलाई हाम्रा सेवाहरूमा पहँुच गनन मद्दत आवश्यक पछन  भने, कृपया DSHS लाई  
800-737-0617 मा फोन गनुनहोस् र नवकल्प 4 रोजु्नहोस्। तपाईौं Washington Relay Service (वानशङ्गटन प्रसारण सेवा) का 

लानग 711 मा फोन गनन पनन सकु्नहुन्छ। 
 

COVID-19 ले DSHS का कायनक्रम र सेवाहरूमा कसरी प्रभाव पारेको छ? 
 

Aging and Long-Term Support (जीवनकालीन तथा दीर्णकालीन सहायता) 

दीघनकालीन स्याहारका सुनवधास्थलहरूमा बसोबास गने माननसहरूका लानग COVID-19 अत्यनै्त हाननकारक हुनसक्छ। मे 12 

देखि, ननसनङ होम, सहायता प्राप्त बसोबास सुनवधास्थल तथा वयस्कका पाररवाररक घरहरूमा आगनु्तकहरूलाई आउन 

अनुमनत छैन। यी ननयमहरू महामारीको अवनधमा पररवतनन हुन सक्छन्। 
 

तपाईौं FamHelp वेब पृष्टमा गएर स्याहार सुनवधास्थलहरूका लानग आगनु्तकहरूका ननयमहरू हेनन सकु्नहुन्छ। यो वेव पृष्ठले 

COVID-19 का सूनचत मानमलाहरू रहेका स्याहार सुनवधास्थलहरूको सूची पनन तयार पाछन । यनद तपाईौंसँग दीघनकालीन 

स्याहारका सुनवधास्थलहरूको बारेमा नजज्ञासाहरू छन् भने, कृपया 888-856-5691 मा फोन गनुनहोस्। हाम्रो कायानलय समय 

नबहान 6 बजेदेखि राती 10 बजेसम्म हो। 
 

Office of the Deaf and Hard of Hearing (बनहरा तथा सुस्त श्रवण कायानलय) ले बनहरो रहेका, श्रवण शखि र दृनष्ट कम भएका 

वा कान कम सुने्न सेवाग्राहीहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउँछ। नतनीहरूले सेवा प्रदायकहरूसँग पनन कायन गदनछन्। यनद तपाईौंसँग 

श्रवण शखि गुमेको कारणले सञ्चार गननमा सहायता आवश्यक पने सेवाग्राही हुनुहुन्छ भने, कृपया कायानलयमा सम्पकन  गनुनहोस्। 

 इमेल: ODHHCOVID-19@dshs.wa.gov 

 फोन: 360-338-6042 

 TTY/TDD का लानग: 360-725-3455 

 यनद भ्वाइस कलरहरूसँग TTY/TDD मा पहँुच छैन भने, कृपया 711 डायल गनुनहोस् 

 ODHH को वेबसाइट 

 

Behavioral Health Administration 

Behavioral Health Administration ले वयस्क तथा बालबानलकाहरूलाई तीन राज्यका मनोरोग अस्पतालहरू, Special 

Commitment Center (नवशेष प्रनतबद्धता केन्द्र) र Office of Forensic Mental Health Services (न्यानयक माननसक स्वास्थ्य 

सेवा कायानलय) मा सेवा उपलब्ध गराउँछ। 
 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/famhelp-facility-status-and-information
mailto:ODHHCOVID-19@dshs.wa.gov
https://www.dshs.wa.gov/altsa/office-deaf-and-hard-hearing
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हामीले COVID-19 को फैनलने क्रमलाई रोकथाम गननका लानग यी स्थानहरूमा भेटहरूलाई रोकेका छछौं। हामीसँग 

सेवाग्राहीहरूका लानग उपयुि हँुदा नभनडयो दूरवती सेवाहरू उपलब्ध छन्। आगनु्तक सम्बन्धी नीनतको बारेमा सोध्न वा अन्य 

नजज्ञासाहरूका लानग, कृपया ननम्नमा फोन गनुनहोस्: 
 

 Western State Hospital (वेस्टनन से्टट हखस्पटल) – 253-582-8900 

 Eastern State Hospital (इस्टनन से्टट हखस्पटल) – 509-565-4000 

 Child Study and Treatment Center (बाल अध्ययन तथा उपचार केन्द्र) – 800-283-8639 

 Office of Forensic Mental Health Services (न्यानयक माननसक स्वास्थ्य सेवा कायानलय) 
o Maple Lane – 360-664-4641 
o Yakima – 253-582-8900 
o Fort Steilacoom – 253-984-5651 

 Special Commitment Center (नवशेष प्रनतबद्धता केन्द्र) – 253-588-5281, एक्सटेन्सन 0095 
 
Division of Vocational Rehabilitation 

हामीले अनहलेका लानग Division of Vocational Rehabilitation लाई बन्द गरेका छछौं। 

 परामशनदाताहरूले सेवाहरू तथा सहायता फोनद्वारा उपलब्ध गराउनेछन्। 

 सेवा अद्यावनधकहरूका लानग फोन नम्बर: 800-637-5627 

 
Developmental Disabilities Administration 

कायानलय सभाकक्षहरू अनहलेका लानग बन्द छन्। Fircrest School, Lakeland Village, Rainier School र Yakima Valley 

School ले यस समयमा आगनु्तकहरूलाई आउन अनुमनत नदइरहेका छैनन्। यनद तपाईौंसँग नजज्ञासाहरू छन् भने कृपया 

तलका नम्बरहरूमा फोन गनुनहोस्। 
 

 हामी DDA मानमला व्यवस्थापकको पूवन स्वीकृनतमा टाढैबाट सेवाहरू प्रदान गनन सक्छछौं। 

 मूल्याङ्कनहरू टाढैबाट गनन सनकन्छ र मूल्याङ्कनहरू पूरा गने समयसीमालाई मानमला अनुसार नवस्तार गनन सनकन्छ। 

 आइल्याण्ड, नकङ्ग, सान जुआन, स्कानगट, स्नोहोनमस र ह्वाटकम काउण्टीहरूमा सेवाहरू प्राप्त गननका लानग, 

800-314-3296 मा फोन गनुनहोस्। 

 क्लालम, क्लकन , काउनलट्ज, गे्रज हाबनर, जेफसनन, नकटस्याप, लेनवस, म्यासन, प्यानसनफक, पाइरेस, स्कामेननया, थस्टनन 

वा वाहनकयाकम काउणटीहरूमा सेवाहरू प्राप्त गननका लानग, 800-248-0949 मा फोन गनुनहोस् 

 राज्यका अन्य काउण्टीहरूमा सेवाहरू प्राप्त गननका लानग, 800-462-0624 मा फोन गनुनहोस् 

 
Economic Services Administration 
 

CHILD SUPPORT (बाल सहायता): Division of Child Support का सभाकक्षहरू अनहलेका लानग बन्द छन्। मानमला सम्बन्धी 

जानकारी प्राप्त गनन वा भुिानी गननका लानग, 800-442-KIDS (5437) मा फोन गननणहोस्। रोजगारी समाखप्त वा समापनहरूको 

ररपोटन गनन आवश्यक पने रोजगारदाताहरूले 800-562-0479 मा फोन गनन सक्छन्। 
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सामुदानयक सेवा कायानलयहरू: सीनमत सेवाहरू अपोइन्टमेन्टद्वारा मात्र उपलब्ध छन्। तपाई ंननम्न कायणहरू गनण सक्ननहुन्छ: 

 यनद तपाईौंसँग साधारण डेनलभरी मेल सेवाहरू छन् वा तपाईौं अनपेनक्षत िाना प्राप्तकतान हो भने EBT काडन  नलन। 

 आकखिक सहायता सेवाहरू प्राप्त गनन। 

 कागजी कायन कम गनन 
 

CUSTOMER SERVICE CONTACT CENTER (ग्राहक सेवा सम्पकन  केन्द्र): 877-501-2233 मा फोन गरेर सेवाहरू पहँुच गनुनहोस्। 

तपाईौं ननम्न कायनहरू गनन सकु्नहुन्छ: 

 लाभहरूका लानग आवेदन नदन। 

 मानमला सम्बन्धी जानकारी वा ररपोटनका पररवतननहरू प्राप्त गनन। 

 योग्यता वा मध्य-प्रमाणीकरण समीक्षा पूरा गनन। 

 नयाँ EBT काडन  अनुरोध गनन। 

 WorkFirst मानमला वा सामानजक कायनकतानसम्म पुग्न। 
 

WASHINGTON CONNECTION (वानशङ्गटन कनेक्सन): माननसहरूले अनलाइन सेवाहरू अङ्गे्रजी तथा से्पननश भाषामा पहँुच 

गनन सक्छन्। लाभहरूका लानग आवेदन नदन, समीक्षाहरू पूरा गनन, पररवतननहरू ररपोटन गनन र अन्य स्थानीय सेवाहरू फेला पानन 

WashingtonConnection.org मा जानुहोस् । 
 

AGED, BLIND OR DISABLED/HOUSING AND ESSENTIAL NEEDS REFERRAL PROGRAMS (उमेर पुगेका, दृनष्टनवहीन वा 

असक्षमता भएका माननसका लानग/आवास तथा महत्त्वपूणन आवश्यकताहरूका नननदनष्ट कायनक्रमहरू): हामीले अनहलेका लानग 

ABD असक्षमता समीक्षाहरूलाई स्थनगत गरेका छछौं। हामीले HEN नननदनष्ट ननयमहरूलाई पनन पररवतनन गरेका छछौं र केही 

आवश्यक ननगरानीलाई रोकेका छछौं। HEN र ABD मानमलाहरूको बारेमा थप जानकारीका लानग कृपया 877-501-2233 मा 

फोन गनुनहोस्। 
 

BASIC FOOD (आधारभूत िाद्यान्न): DSHS ले 2020 माचनदेखि मेसम्मका लानग प्रनत घरपररवारको आकार अनुरूप अनुमनत 

नदइएको सबैभन्दा ठूलो मात्रामा िाद्यान्न लाभहरू थपेको छ। DSHS ले COVID-19 को हरेक मनहना सौंघीय सरकारलाई 

आकखिक िाद्यान्न पूनतनको लानग अनुरोध गनेछ। 

 आधारभूत िाद्यान्न रोजगार तथा प्रनशक्षण: BFET का सबै कायनक्रम तथा सेवाहरू उपलब्ध छन्। BFET का 

साझेदारहरूले फोन तथा अनलाइन माफन त सेवाहरू उपलब्ध गराउँछन्। 

 आनश्रतहरू नभएका हृष्ट-पुष्ट शरीर भएका वयस्कहरू: ABAWD हरूका लानग कायन आवश्यकताहरू अनहले 

आवश्यक छैन। DSHD ले इचु्छक तथा सहभागी हुन सक्षम रहेका माननसहरूलाई अझै पनन नननदनष्ट गरररहेको छ। 
 

BENEFITS REVIEWS (लाभका समीक्षाहरू): DSHS ले 2020 अनप्रल, मे वा जुनमा बाँकी रहेका योग्यता समीक्षाहरूलाई छ 

मनहनाका लानग लम्ब्याएको छ। 2020 अनप्रल, मे वा जुनमा बाँकी रहेका मध्य-प्रमाणीकरण समीक्षाहरूलाई पूरा गनन आवश्यक 

छैन। तपाईौंको घरपररवारले योग्यताका अन्य सबै आवश्यकताहरू पूरा गदानसम्म लाभहरू जारी रहनेछन्। 
 

DISASTER CASH ASSISTANCE PROGRAM (प्रकोप नगद सहायता कायनक्रम): बालबच्चा नभएका पररवार तथा माननसहरूका 

लानग DCAP उपलब्ध छ। तपाईौं नागररक हुन आवश्यक छैन। माननसहरूले आम्दानी तथा स्रोतका सीमाहरू पूरा गछन न् भने 

https://www.washingtonconnection.org/home/
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नतनीहरू योग्य हुन्छन् र नतनीहरू अन्य नगद कायनक्रमहरूका लानग योग्य हँुदैनन्। थप जान्नका लानग 877-501-2233 मा फोन 

गनुनहोस्। 
 

OFFICE OF REFUGEE AND IMMIGRANT ASSISTANCE (शरणाथी तथा आप्रवासी सहायता कायानलय): ORIA सँग शरणाथी 

तथा आप्रवासीहरूलाई मद्दत गननका लानग ननम्न कायनक्रमहरू छन्: 

 रोजगार िोजी तथा प्रनशक्षण। 

 अध्यागमन सहायता। 

 युवालाई परामशन नदने। 

 उमेर पुगेका, बालबानलका, नवद्याथी तथा अन्य शरणाथीहरूका लानग सहायता। 

 COVID-19 को अवनधमा ननयनमत कायनक्रमहरू टाढैबाट चल्छन्। कायानलयमा तपाईौंलाई रोजगारहरू वा 

बेरोजगारीका लानग आवेदन नदन मद्दत गनन, तपाईौंको नशक्षामा सहायता गनन र आवास सम्बन्धी मद्दत उपलब्ध 

गराउनका लानग नयाँ सेवाहरू रहेका छन्। शरणाथी नगद सहायता तथा शरणाथी नचनकत्सा सहायता योग्यतालाई 

सेपे्टम्बर 30, 2020 सम्म लम्ब्याइएको छ। 

 सेवाहरू तथा थप जानकारीका लानग, 360-890-0691 मा फोन गनुनहोस्। 

 

TEMPORARY ASSISTANCE FOR NEEDY FAMILIES/WORKFIRST (ननधनन पररवारहरूका लानग अस्थायी 

सहायता/WORKFIRST) TANF 60-मनहनाको समय सीमा नवस्तारहरूमा COVID-19 का कारण अनहले कनठनाइ छ। 

 WorkFirst का आवश्यकताहरूलाई अनहलेका लानग रोनकएको छ। सेवाग्राहीहरू सहभागी हुन सक्षम हुनुहुन्छ भने 

उहाँहरू सहभागी हुन जारी राख्न सकु्नहुन्छ। 

 हामीले अनहलेका लानग WorkFirst प्रनतबन्धहरूलाई रोकेका छछौं। हामीले कमनचारीद्वारा गररने गृह भेटलाई पनन 

रोकेका छछौं। 

 यनद तपाईौं सामुदानयक रोजगार वा WorkFirst कायन-अध्ययनको सहभागी हो भने, तपाईौं COVID-19 को कारण 

सहभागी हुन नसकेतापनन तपाईौं रोजगारमा कायम रहनुहुनेछ र भुिानी प्राप्त गनुनहुनेछ। 


