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COVID-19 �ఖ� �న స��రం 
 
COVID-19 � ���ంచ��� మ�� �ర� �ంచ��� Department of social and Health Services 
స�యం ���ం�. �� � ���గ��ల ఆ�గ� ం మ�� భ�దత ��ం� �� �శద� వ��� �. 
�� గవర� ర్ ఇన్  �� �క�  ఇం�� � ఉండం�, ఆ�గ� ం� ఉండం� అ� ఆర �ర్ మ�� �కవ� 
 �� న్ � అ�స����� �. 
 
� వద� ఉ�త �� �వ� ఉ�� �. ఈ �వ��  �� �� త�, అ���� మ�� ఇతర ��� ట�� 
��త�ర� క స��రం ఉ�� �. � �వల� ��� స్ �య��� �� స�యం అవసర��, 
దయ�� 800-737-0617 �� � DSHS � �ల్ ��, ఆప�న్ 4 � ఎం��ం�. �� ��ంగ �న్ �� �వ �సం 
711 � �� �ల్ �యవ�� . 
 
DSHS �క�  �ర� �క�� మ�� �వల� COVID-19 ఎ� �ప��తం ��ం�? 
 
వృ�� ప� ం మ�� �ర���క మద�� 
COVID-19 �ర ���క సంర�ణ �క�� ల ����ల� �� ��కరం. � 12 ���, న�� ంగ్ �మ్ �, 
స�యక �వన �క�� � మ�� వ�జన ��ంబ గృ�� సందర� �ల� అ�మ�ంచ�. ఈ 
�య�� మహ�� � �� � సమయం� �రవ�� . 
 
�మ్ �ల్�  �బ్ ��� సంద�� ంచడం �� � �� సంర�ణ �క�� ల �సం సందర� �ల 
�య�ల� �డవ�� . ఈ �బ్ �� ���ం�న COVID-19 ��ల� సంర�ణ �క�� ల� �� 
��� ���ం�. �� �ర ���క సంర�ణ �క�� ల ��ం� �పశ� � ఉం�, దయ�� 888-856-5691  
� �ల్ �యం�. 6 a.m. �ం� 10 p.m. మధ�  � ప� �� గంట�. 
 
ఆ�స్ ఆఫ్ � �ఫ్ అండ్ �ర్� ఆఫ్ �య�ంగ్ ���, ��� క��  �����  �� ���� కష�తర�న 
����ల� �వ� అం���ం�. �� స�� � ���డర �� �� ప� ��� �. �� క�� ��షన్ 
మద�� అవసరమ��  ���� �పం�  క ��ంట్ ఉం�, దయ�� ��� ల���  సం�ప�ంచం�. 

• ఇ��ల్: ODHHCOVID-19@dshs.wa.gov 
• �న్: 360-338-6042 
• TTY/TDD �: 360-725-3455 
• ��స్ �లర �� TTY / TDD � ��ప� త �క��, దయ�� 711 � డయల్ �యం� 
• ODHH �బ్ �ట్ 

 
Behavioral Health Administration 
Behavioral Health Administration �ద�� మ�� �ల�ల� �� ��ష� �న�క ఆ�ప���, �ప�� క 
�బద�త �ం�దం మ�� ���� క్ �న�క ఆ�గ�  �వల ��� లయం� �వ� అం���ం�. 
 

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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�� ఈ �ప��ల� COVID-19 �� ��� ���ంచ��� సందర� నల� ������. ����ల� 
త�న�� � � వద� ��� ��ట్ �వ� ఉ�� �. సందర� �ల ��నం ��ం� �� ఇతర 
�పశ� ల�అడగ���, దయ�� �ల్ �యం�: 
 

• �స�ర్�   ��ట్ ��� టల్ – 253-582-8900 
• ఈస�ర్�   ��ట్ ��� టల్ – 509-565-4000 
• �ల్�  స�� అండ్ ���� ంట్ �ంటర్ – 800-283-8639 
• ���� క్ �ంటల్ �ల్� స�� �స్ ��� లయం 

o Maple Lane– 360-664-4641 
o Yakima – 253-582-8900 
o Fort Steilacoom– 253-984-5651 

• �ప�� క �బద�త �ం�దం– 253-588-5281, ext. 0095 
 
Division of Vocational Rehabilitation 
�� �ప��తం Division of vocational Rehabilitation ��� ల�ల� �����. 

• ��� ల�� �న్ �� � �వ� మ�� స����  అం��� �. 
• �� న�కరణల �సం �న్ నంబర్: 800-637-5627 

 
Developmental Disabilities Administration 
�ప����� ��� లయ ��� ���యబ�� �. �ర్ ��స్� �� ల్, �క్ �� ండ్ ��జ్, �నర్ �� ల్ 
మ�� ��� �� � �� ల్ ఈ సమయం� సందర� �ల� అ�మ�ంచడం ��. �� ఏ�� 
�పశ� � ఉం� దయ�� ��వ నంబర �� �ల్ �యం�. 
 

• �� DDA �స్ ��జర్ �ం� �ంద�� అ�మ�� ��ట్ � �వల� అం�ంచవ�� . 
• అ�స్ �ంట్ � ��ట్ � �యవ��  మ�� అ�స్ �ంట్�  � �� � �� �ల�కమం ��ల 

��� ���ంచబ��ం�. 
• ఐ�ండ్, �ంగ్, �న్ �న్, స� �ట్, �� ��ష్ మ�� ��� మ్ �ం�ల� �వల�, �ల్:  

800-314-3296. 
•  ��లం,  ��ర్� , ��ట్�, ��స్ �ర� ర్, ��ర� న్, ��� ప్, ��స్, �సన్, ప��క్, �యర్� , 

స� ���, థర� �న్ �� ����మ్ �ం�ల� �వల�, �ల్: 800-248-0949 
• అ��  ఇతర ��ష� �ం�ల�� �వల�, 800-462-0624 � �ల్ �యం� 

 
Economic Services Administration 
 
�ల�ల మద��: Division of Child Support ��� �ప��తం ���యబ�� �. �� స��రం 
�ంద��� �� ���ం� �య���, 800-442-KIDS (5437) � �ల్ �యం�. �ల�ం�� �� 
���తల� ���ం��� న యజ��� 800-562-0479 � �ల్ �యవ�� . 
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క�� �� స�� �ల ��� ల��: ప��త �వ� అ��ం�� ంట్ �� � ��త� ల��� �.  
�� బ��: 

• �� ��రణ ��వ� ��ల్ �వ� ఉం� �� �గవంత�న ఆ�ర �గ�త అ�� EBT ��� 
���ం�. 

• అత� వసర స�య �వల� ఎం��ం�. 
• �వ�� న ప��ల� అం�ంచం�. 

 
కస�మర్ �వ సం�ప�ం� �ం�దం: 877-501-2233 � �ల్ �� �వల� ��� స్ �యం�. �� 
�యగ���: 

• �ప�జ�ల �సం దర��� ���ం�. 
• �� స��రం �ందం� �� ��� ల� ���ంచం�. 
• అర �త �� మధ�  ధృ�కరణ స��� ��� �యం�. 
• ��త� EBT ���� అభ� � �ంచం�. 
• వర్్క ఫస్� �� �� ���క �ర� కర � దగ �ర� �ళ� ం�. 

 
WASHINGTON CONNECTION (��ంగ �న్ క��న్): �పజ� ఇం� �ష్ మ�� �� �ష్ �షల� ఆన్ �న్ 
�వల� ��� స్ �యవ�� . �ప�జ�ల �సం దర��� ���వ���, స��ల� ��� 
�య���, ��� ల� ���ంచ��� మ�� ఇతర  �� �క �వల� క��న��� 
WashingtonConnection.org � �ళ�ం�. 
 
వయ�� మ�� న, ����� �� �క�ం�ల / ��ంగ్ మ�� �ఖ� �న అవస�ల �ఫరల్ 
����మ్� : �� �ప��తం ABD �కల� ం స��ల� ��� ���. �� HEN ��రల్ �య�ల� 
�� ��� � మ�� అవసర�న �ంతవర� పర� ��ణ� ������. HEN మ�� ABD 
��ల ��ం� మ�ంత స��రం �సం దయ�� 877-501-2233 � �ల్ �యం�. 
 
��థ�క ఆ�రం: 2020 � �ం� ���  వర� గృహ ప����� అ�మ�ంచబ�న అ��ద� 
��� �� DSHS ఆ�ర �ప�జ�ల� ��� ం�. COVID-19 � అత� వసర ఆ�ర స���ంట్ �సం DSHS 
�ప� �ల �డరల్ �ప��� ��  అ���ం�. 

• ��థ�క ఆ�ర ఉ�� మ�� ��ణ: అ��  BFET �ర� �క�� మ�� �వ� అం���� 
ఉ�� �. BFET �గ�� �� �న్ మ�� ఆన్ �న్ �� � �వల� అం��� �. 

• ��ం�ం�� �� �ద��: ABAWDs � ప� అవస�� �ప����� అవసరం ��. DSHS ఇప� �� 
�ద�ం� మ�� ���నగ�� వ� ��ల� ����ం�. 

 
�ప�జ�ల స���: DSHS, ఏ��ల్, � �� �న్ 2020 � ���� న అర �త స��ల� ఆ� �లల� 
���ం�ం�. ఏ��ల్, � �� �న్ 2020 � వ��  మధ� -స� ���షన్ స��� ��� �యవల�న 

https://www.washingtonconnection.org/home/
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అవసరం ��. అ��  ఇతర అర �త అవస�ల� ��� ంత వర� � ఇం�� అవసరమ��  �ప�జ�� 
�న����. 
 
��స�ర్ �� ష్ అ���న్�  ����ం: DCAP �ల�� �� ��ం�ల� మ�� �పజల� అం���� 
ఉం�. �� ���� ఉండవల�న అవసరం ��. �పజ� ఆ�య మ�� వన�ల ప���ల� 
అ��ణం� ఉం� �� అ���, మ�� ఇ� ���ం� ఇతర నగ� �ర� �క�ల� అ��� 
అవ� �. మ�ంత ����వ��� 877-501-2233 � �ల్ �యం�. 
 
��� � మ�� ఇ�� ��ంట్ అ���న్�  ��� లయం: ORIA � శర���� మ�� వలస��ల� 
స�యప� �ర� �క�� ఎవ�� అం�: 

• ఉ�� గ �ధన మ�� ��ణ. 
• ఇ�� ��షన్ మద��. 
• �త్ �ంట�ంగ్. 
• శర���ల �ద��, �ల��, ��� ��� మ�� ఇత�ల� మద��. 
• COVID-19 సమయం� ��ట్ � ��� లర్ ����మ్ � �రవబడ��. ఉ�� �� �� 

���� గం �సం దర��� ���వ���, � �ద� � మద�� ఇవ� ��� మ�� 
గృహ��� ��� స�యం అం�ంచ��� ��� లయం� �త� �వ� ఉ�� �. ��� � �� ష్ 
అ���న్�  మ�� ��� � ��కల్ అ���న్�  అర �త� ���ంబర్ 30, 2020 వర� ���ం��. 

• �వ� మ�� మ�ంత స��రం �సం, 360-890-0691 � �ల్ �యం�. 
 
అవసర�న ��ం�ల� / వర్�  ఫస్� � ��� �క స�యం: TANF 60 �లల �లప��� ���ం�ల� 
ఇ�� � COVID-19 �రణం� క�� � ఉ�� �. 

• వర్�  ఫస్� అవస�� �ప����� ����యబ�� �. క ��ం�� ���నడం �� �యగ���� 
�న��ంచవ�� . 

• �� �ప��తం వర్�  ఫస్� ఆం�ల� ������. �� �బ� ం� ఇం� సందర� నల� �� 
������. 

• �� క�� �� �బ్�  �� వర్�  ఫస్� వర్� - స�� �����ంట్ అ��, �� COVID-19 �రణం� 
���న�క��నప� �� �� ఉ�� గం� ఉం�� మ�� ���ం� �ం���. 


