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க ோவிட-்19 மு ்கியத் த வல் 
 

The Department of Social and Health Services க ோவிட-்19 ஐத ்தடு ் வும் க யோளவும் 

உதவுகிறது. எங் ள் வோடி க் யோளர ்ளின் ஆகரோ ்கியதத்ிலும் போது ோப்பிலும் 

நோங் ள் மி வும்  வனம் க ோள்கிகறோம். ஆளுநர ்இன்ஸ்லீயின் வீடட்ில் 

இருப்கபோம், ஆகரோ ்கியமோய் இருப்கபோம்  டட்கள மற்றும் மீடப்ுத ்திடட்தக்த 

நோங் ள் பின்பற்றுகிகறோம். 
 

எங் ளிடம் இலவச கமோழிச ்கசகவ ள் உள்ளன. இநத்ச ்கசகவ ளில் 

கமோழிகபயரப்்போளர ்ள் மற்றும் கமோழிகபயரப்்பு ள், பிற வடிவங் ளிலோன 

எழுதத்ுபூரவ் த வல் ள் அடங்கும். எங் ள் கசகவ கள அணு  உங் ளு ்கு 

உதவி கதகவகயனில், டிஎஸ்எசஎ்ஸ்-ஐ 800-737-0617 என்ற எண்ணில் அகழதத்ு 4 ஐத ்

கதரவ்ுகசய்யவும். வோஷிங்டன் கதோடர ்கசகவ ்கு நீங் ள் 711 என்ற எண்ணிலும் 

அகழ ் லோம். 
 

டிஎஸ்எசஎ்ஸ்-ன் திடட்ங் ள் மற்றும் கசகவ கள க ோவிட-்19 எவ்வோறு 

போதிதத்ுள்ளது? 
 

மூப்படடதல் மற்றும் நீண்ட ோல உதவி 

நீண்ட ோல பரோமரிப்பில் வசிப்கபோரு ்கு க ோவிட-்19 மி வும் தீங் ோனதோ  

இரு ்  ்கூடும். கம 12 ம் கததிப்படி, மருதத்ுவ இல்லங் ள், வோழ் க்  வசதி ள் 

உதவி மற்றும் வயதுவநக்தோர ்குடும்ப இல்லங் ள் வருக யோளர ்கள 

அனுமதி ் ோது. இநத் விதிமுகற ள் சரவ்கதச கதோற்றுப்பரவலின்கபோது 

மோற ்கூடும். 
 

பரோமரிப்பு வசதி ளு ் ோன போரக்வயோளர ்விதிமுகற கள ்  ோண  
நீங் ள் FamHelp இகணயதளதத்ு ்கு வருக தரலோம். க ோவிட-்19 கதோற்று 

 ண்டறியப்படட்வர ்ளு ் ோன பரோமரிப்பு வசதி ளின் படட்ியகலயும் இநத் 

வகலதத்ளதத்ில்  ோணலோம். நீண்ட ோல பரோமரிப்பு வசதி ள் குறிதத்ு 

உங் ளு ்கு ் க ள்வியிருநத்ோல், தயவுகசய்து 888-856-5691 என்ற எண்ணில் 

அகழ ் வும். எங் ள் கவகல கநரம்  ோகல 6 முதல் இரவு 10 வகர. 
 

 ோதுக ளோகதோர ்மற்றும் குகறவோன க டப்ுதத்ிறனுகடகயோரு ் ோன 

அலுவல ம்,  ோதுக ளோகதோர,் க டப்ு மற்றும் போரக்வயற்கறோர ்அல்லது 

குகறவோன க டப்ுதத்ிறனுகடகயோரு ்கு கசகவயளி ்கிறது. கசகவ 

வழங்குநர ்ளுடனும் அவர ்ள் பணியோற்றுகிறோர ்ள். க டப்ுத ்

திறனிழநக்தோரு ்கு நீங் ள் கதோடரப்ு உதவி வழங்  எண்ணினோல், தயவுகசய்து 

அலுவல தக்தத ்கதோடரப்ுக ோள்ளவும். 

 மின்னஞ்சல்: ODHHCOVID-19@dshs.wa.gov 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/famhelp-facility-status-and-information
mailto:ODHHCOVID-19@dshs.wa.gov
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 கதோகலகபசி: 360-338-6042 

 TTY/TDD- க்ு: 360-725-3455 

 அகழப்கபப் கபறுபவர ்ளிடம் TTY/TDD இல்கலகயனில், தயவுகசய்து 711 -ஐ 

அகழ ் வும் 

 ஓடிஎசஎ்ச ்இணயதளம் 
 

Behavioral Health Administration 

Behavioral Health Administration வயதுவநக்தோர ்மற்றும் குழநக்த ளு ்கு சிறப்பு 

அரப்்பணிப்பு கமயம் மற்றும் தடயவியல் மன நலச ்கசகவ ள் அலுவல ம் 

ஆகிய மூன்று மோ ோண மனநல மருதத்ுவமகன ளில் கசகவ கள 

வழங்குகிறது. 
 

க ோவிட-்19 பரவகலத ்தடு ்  இநத் இடங் ளு ்கு வருக  கள நோங் ள் 

நிறுதத்ியுள்களோம். உரிய கநரதத்ில் வோடி ்க யோளர ்ளு ்கு  ோகணோளிமூலம் 

கதோகலதூரச ்கசகவ கள நோங் ள் அளி ்கிகறோம். போரக்வயோளர ்க ோள்க  

அல்லது பிற க ள்வி ளு க்ு, தயவுகசய்து பின்வரும் எண் ளில் 

கதோடரப்ுக ோள்ளவும்: 

 

 கமற்கு மோ ோண மருதத்ுவமகன – 253-582-8900 

 கிழ ்கு மோ ோண மருதத்ுவமகன – 509-565-4000 

 குழநக்த படிப்பு மற்றும் சிகிடக்ச கமயம் – 800-283-8639 

 தடயவியல் மனநலச ்கசகவ ள் அலுவல ம் 

o கமப்பிள் கலன் – 360-664-4641 

o யோகிமோ – 253-582-8900 

o ஃகபோரட் ்ஸ்கடலகூம் – 253-984-5651 

 சிறப்பு அரப்்பணிப்பு கமயம் – 253-588-5281, ext. 0095 
 
Division of Vocational Rehabilitation 

தற்கபோகத ்கு Division of Vocational Rehabilitation அலுவல ங் ள் மூடப்படட்ுள்ளன. 

 ஆகலோச ர ்ள் கசகவ ள் மற்றும் ஆதரகவ கதோகலகபசி வோயிலோ  

வழங்குவர.் 

 கசகவ புதுப்பிதத்ல் ளு ் ோன கதோகலகபசி எண்: 800-637-5627 
 
Developmental Disabilities Administration (DDA) 

அலுவல  மு ப்பகற ள் தற்கபோகத ்கு மூடப்படட்ுள்ளன. ஃபிர ்க்ரஸ்ட ்பள்ளி, 

கல ்கலண்ட ்கிரோமம், கரயினியர ்பள்ளி மற்றும் யோகிமோ சமகவளி பள்ளி 

கபோன்றகவ இநக்நரதத்ில் வருக யோளர ்கள அனுமதிப்பதில்கல. 

உங் ளு ்கு ் க ள்வி ள் இருப்பின் கீழ் ் ண்ட எண் ளில் 

கதோடரப்ுக ோள்ளவும். 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/office-deaf-and-hard-hearing
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 டிடிஏ வழ ்கு கமலோளரிடமிருநத்ு முன் ஒப்புதல் கபற்று கதோகலதூரச ்

கசகவ கள நோங் ள் வழங் லோம். 

 கதோகலதூரதத்ிலிருநத்படிகய மதிப்பீடு ளும், அம்மதிப்பீடு கள 

நிகறகவற்றும்  ோலவகரயும் வழ ்கு ்குத ்த  ்படி நீடட்ி ் வும் படலோம். 

 ஐகலண்ட,் கிங், சோன் ஜூவோன், ஸ் ோஜிட,் ஸ்கனோக ோமிஷ் மற்றும் 

வோட ்ோம் மோவடட்ச ்கசகவ ளு ்கு, அகழ ் வும்: 800-314-3296. 

 கிளோலம், கிளோர ்,் க ோவ்லிடஷ்், கிகரஸ்  ோரப்ர,் கஜஃபரச்ன், கிடச்ப், 

கமசன், பசிபி ், பியரஸ்், ஸ் கமனியோ, தரஸ்்டன் அல்லது வோகிய ம் 

மோவடட்ங் ளு ் ோன கசகவ ளு ்கு அகழ ் வும்: 800-248-0949 

 பிற மோ ோண மோவடட்ச ்கசகவ ளு ்கு 800-462-0624 என்ற எண்கண 

அகழ ் வும் 
 
Economic Services Administration 
 

குழநக்த ஆதரவு: Division of Child Support புற ்கூடங் ள் தற்கபோகத ்கு 

மூடப்படட்ுள்ளன. வழ ்கு விபரங் களப் கபற அல்லது கதோக  கசலுதத், 

அகழ ் வும் 800-442-KIDS (5437). பணிநீ ் ங் கள அல்லது மூடுதல் கள கதோழில் 

உரிகமயோளர ்ள் கதரியப்படுதத் கவண்டியிருப்பின், அகழ ் வும் 800-562-0479. 
 

சமூ ச ்கசகவ அலுவல ங் ள்: வரம்பு ்குடப்டட் கசகவ ள் கநர ஒது ்கீடட்ின் 

கீழ் மடட்ும் கிடட ்கின்றன. நீங் ள் செய்ய ்கூடியடவ: 

 உங் ளிடம் கபோது படட்ுவோடோ அஞ்சல் கசகவ ள் இருப்பின் அல்லது 

நீங் ள் ஒரு துரித உணவு கபறுநர ்எனில் ஓர ்இபிடி அடக்டகய 

எடு ் லோம். 

 அவசர உதவி கசகவ களத ்கதரந்க்தடு ் லோம். 

 ஆவண கவகல கள ் க விடலோம். 
 

வோடி ்க யோளர ்கசகவ கதோடரப்ு கமயம்: கசகவ களப் கபற அகழ ் வும் 

877-501-2233. நீங் ள் கசய்ய ்கூடியகவ: 

 பலன் ளு ்கு விண்ணப்பி ் லோம். 

 வழ ்கு விபரங் களப் கபறகவோ அல்லது மோற்றங் களத ்கதரிவி ் கவோ 

கசய்யலோம். 

 ஓர ்தகுதி நிகல அல்லது இகட சோன்றிதழ் மதிப்பீடக்ட 

நிகறவுகசய்யலோம். 

 புதிய இபிடி அடக்டகய ் க ோரலோம். 

 ஓர ்கவோர ்்ஃபரஸ்்ட ்வழ க்  அல்லது சமூ ப் பணியோளகர அகடயலோம். 
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வோஷிங்டன் இகணப்பு: ம ் ள் ஆங்கிலம் மற்றும் ஸ்போனிய கமோழி ளில் 

இகணயச ்கசகவ களப் கபறலோம். WashingtonConnection.org வகலதளதத்ு ்குச ்

கசன்று பலன் ளு ்கு விண்ணப்பி ் , மதிப்பீடு கள பூரத்த்ிகசய்ய, 

மோற்றங் களத ்கதரிவி ்  மற்றும் பிற உள்ளூர ்கசகவ கள ்  ண்டறியகவோ 

கசய்யலோம். 
 

வயதோன, போரக்வயற்ற அல்லது ஊனமுற்கறோர/்வசிப்பிடம் மற்றும் அடிப்பகடத ்

கதகவ ள் பரிநத்ுகரத ்திடட்ங் ள்: தற்கபோகத ்கு ஏபிடி ஊனமுற்கறோர ்

மதிப்பீடு கள நோங் ள் ஒதத்ிகவதத்ுள்களோம். கமலும் நோங் ள் எசஇ்என் 

பரிநத்ுகர விதிமுகற கள மோற்றியிருப்பகதோடு சில கதகவயோன 

 ண் ோணிப்பு கள நிறுதத்ியுள்களோம். எசஇ்என் மற்றும் ஏபிடி வழ ்கு ள் 

குறிதத் கமலும் த வல் ளு ்கு தயவுகசய்து 877-501-2233 என்ற எண்ணில் 

அகழ ் வும். 
 

அடிப்பகட உணவு: மோரச் ்முதல் கம 2020 வகர குடும்பதத்ினர ்

எண்ணி ்க  ்க ற்ப அனுமதி ் ப்படட்ுள்ள அதி படச் அளவில் உணவு 

பலன் களயும் டிஎஸ்எசஎ்ஸ் கசரத்த்ுள்ளது. க ோவிட-்19  ோலதத்ின் ஒவ்கவோரு 

மோததத்ிலும் மோ ோண அரகச அவசர ோல துகண உணவு ளு ் ோ  

டிஎஸ்எசஎ்ஸ் க டட்ு க் ோள்ளும். 

 அடிப்பகட உணவு கவகலவோய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி: அகனதத்ு பிஎஃப்இடி 

திடட்ங் ள் மற்றும் கசகவ ளும் கிகட ்கின்றன. பிஎஃப்இடி 

கூடட்ோளர ்ள் கதோகலகபசி மற்றும் இகணயம் வோயிலோ  கசகவ கள 

வழங்குகின்றனர.் 

 சோரந்த்ிருப்கபோரின்றி சுயமோய் இயங்  ்கூடிய வயதுவநக்தோர:் 

ஏபிஏடபிள்யுடி- ளு ் ோன பணித ்கதகவ ள் தற்கபோகத ்கு 

கதகவப்படோது. டிஎஸ்எசஎ்ஸ் இப்கபோதும் பங்க ற்பதில் ஆரவ்முள்ள 

இயல ்கூடியவர ்கள பரிநத்ுகரதத்ு வருகிறது. 
 

பலன் ள் மதிப்பீடு ள்: டிஎஸ்எசஎ்ஸ் ஏப்ரல், கம அல்லது ஜூன் 2020 மோதங் ளில் 

நிலுகவயோகும் தகுதிநிகல மதிப்பீடு கள ஆறுமோதங் ளு ்கு நீடட்ிதத்ுள்ளது. 

ஏப்ரல், கம அல்லது ஜூன் 2020 மோதங் ளில்  ோலோவதியோகும் இகட-சோன்றிதழ் 

மதிப்பீடு கள முடி ் கவண்டியதில்கல. அகனதத்ு பிற தகுதிநிகலத ்

கதகவ களயும் உங் ள் குடும்பம் பூரத்த்ிகசய்யும்வகர பலன் ள் கதோடரும். 
 

கபரிடர ்பண உதவித ்திடட்ம்: குடும்பங் ள் மற்றும் குழநக்தயற்ற ம ் ளு க்ும் 

டிசிஏபி கிகட க்ிறது. நீங் ள் குடிம ் ளில் ஒருவரோ  இரு  ்கவண்டியதில்கல. 

வருவோய் மற்றும் மூலவள வரம்பு ளகள பூரத்த்ிகசய்யும் ம  ்ளு ்கு 

தகுதியுண்டு. அவர ்ள் பிற பணத ்திடட்ங் ளு ்கு தகுதிகபற மோடட்ோர ்ள். 

கமலும் அறிய 877-501-2233 என்ற எண்கண அகழ ் வும். 

https://www.washingtonconnection.org/home/
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அ தி மற்றும் குடிகயறியவர ்உதவி அலுவல ம்: அ தி ள் மற்றும் 

குடிகயறிகயோரு ்கு உதவ ஓஆரஐ்ஏ பின்வருவனவற்று ் ோன திடட்ங் கள ் 

க ோண்டுள்ளது: 

 பணி கதடுதல் மற்றும் பயிற்சி. 

 குடியுரிகம உதவி. 

 இகளகயோர ்வழி ோடட்ுதல். 

 அ தி ளில் மூதக்தோர,் குழநக்த ள், மோணவர ்ள் மற்றும் பிறரு ் ோன 

உதவி. 

 க ோவிட-்19  ோலதத்ில் வழ  ்மோன திடட்ங் ள் கதோகலதூரம் வழியோ த ்

திறநத்ிரு ்கும். அலுவல தத்ில் நீங் ள் கவகல ள் அல்லது 

கவகலயின்கம ்கு விண்ணப்பி ் , உங் ள்  ல்வி ்கு உதவ, மற்றும் 

தங்குமிட வசதி வழங்குதல் கபோன்றவற்று ்கு புதிய கசகவ ள் உள்ளன. 

அ தி பண உதவி மற்றும் அ தி மருதத்ுவ உதவி தகுதிநிகல கசப்டம்பர ்

30, 2020 வகர நீடட்ி ் ப்படட்ுள்ளது. 

 கசகவ ளு ்கு மற்றும் கமலும் த வல் ளு ்கு, அகழ ் வும் 360-890-0691. 
 

கதகவயுள்ள குடும்பங் ள்/கவோர ்ஃ்பரஸ்்ட-் ் ோன தற் ோல உதவி: டிஏஎன்எஃப் 

60 மோத  ோல வரம்பு நீடட்ிப்பு ளில் இப்கபோது க ோவிட-்19  ோரணமோ  ஏற்படட்ுள்ள 

இன்னலும் கசர ்் ப்படட்ுள்ளது. 

 தற்கபோகத ்கு கவோர ்்ஃபரஸ்்ட ்கதகவ ள் நிறுதத்ப்படட்ுள்ளன. 

வோடி ்க யோளர ்ள் அவர ்ளோல் முடிநத்ோல் கதோடரந்த்ு பங்க ற் ளோம். 

 கவோர ்்ஃபரஸ்்ட ்ஒப்புதல் கள நோங் ள் தற்கபோகத ்கு 

நிறுதத்ியுள்களோம். அலுவலர ்ளின் வீடட்ு வருக  களயும் நோங் ள் 

நிறுதத்ியுள்களோம். 

 நீங் ள் சமூ  கவகல ளில் உள்ளவர ்அல்லது கவோர ்்ஃபரஸ்்ட ்கவகல-

படிப்பு பங்க ற்போளர ்எனில், உங் ளோல் க ோவிட-்19  ோரணமோ  பங்க ற்  

இயலோவிடினும் கதோடரந்த்ு நீங் ள் பணியில் இருப்பகதோடு உங் ளு ்கு 

ஊதியமும் வழங் ப்படும். 


