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अमेरिकी िाष्ट्रपति िथा भमोन्टबासी क्याल्भिन कूलिजिे झन्डै 100 सय वर्ष अगाडडको ववनाशकािी बाढीपति "यो बहादरु सानो

राज्य भर्मोन्ट" का बािे मा बोिेका थथए । हामीिे एक साथ कोिोनाभाइिस प्रकोपको संकट पाि गर्दै गर्दाष भमोन्टबासीहरूको दृढिा ि
बहार्दिु ीको यो भावना अहहिे पतन अटि ि । ववशेर् स्वास््य आवश्यकिा सहहिका बािबालिका ि युवासँग सम्बन्न्िि
कमषचािीिाई थाहा ि कक कोिोनाभाइिसको प्रकोप ववशेर् गिी यी अलभभावक ि स्याहािकिाषहरूका िाथग चुनौिीपूर्ष ि जसिे
अचानक आफूिाई पर्
ू -ष कािीन नसष, तनजी स्याहािकिाष वा ववशेर् लशक्षा लशक्षकहरूको भूलमका तनभाउनुपिे को ि । हाम्रो टोली
ननरन्तर सम्पर्कर्मा रहनेछ: हामी हिे क हप्िा यी मुख्य सूचना पठाउने अपेक्षा िाखेका िौँ । हाम्रो काम मुख्यतः महामारीको
प्रततक्रियामा केल्रित हुुँदै गदाा, हामी तपाईंलाई के अवगत गराउन चाहरछौँ िने हामी यहााँ तपाईंको सेवामा समर्पित छौँ,
हामी उपलब्ध छौँ र हामी यस संकटलाई एकसाथ पार लगाउनेछौँ ।

हामीसँग कुिा गनह
ुष ोस ्
•

CSHN का कमषचािी िपाईंिाई िपाईंको परिवािमा िागू हुन सक्ने स्रोिहरू ि सेवाहरूमा आएका अपडेटका बािे मा जानकािी

प्रर्दान गनष प्रतिबद्ि िन ् । व्यन्क्िगि रूपमा भेटघाट गने कायषिाई अहहिे स्थथगि गरिएिा पतन, हामी एकै फोन सम्पकष वा
ईमेिमा उपिब्ि हुनेिौँ ।
•

िपाईंको स्थानीय CSHN Care Coordinator का बािे मा पत्ता िगाउन हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस ् वा हामीिाई 802-8637338 मा फोन गनह
ुष ोस ् ।

मख्
ु य समाचार
•

Children’s Personal Care Services: भमोन्ट मानव सेवा एजेन्सीिे मेडडकेयि एण्ड मेडडकएड सलभषसेस (CMS) मा संघीय िूट अनिु ोि
पेस गिे को ि जसिे गर्दाष विषमान जनस्वास््य संकटको बेिामा अलभभावक ि प्राथलमक हे िचाहकिाषिाई उनीहरूका योग्य बच्चाहरूिाई प्रर्दान गरििहे का
थप व्यन्क्िगि स्याहाि सहायिाका िाथग भुक्िान गनष अनुमति हर्दनेि । अवप्रि 2, 2020 मा, CMS िे अस्थायी रूपमा मात्र यो परिविषन िागू गनष
अस्थायी स्वीकृति प्रर्दान गिे को ि । बािबालिकाको व्यन्क्िगि स्याहाि सेवा, भमोन्ट मेडडकएड ि ARIS सिस
ु न्सका कमषचािी हाि अलभभावक ि
मुख्य स्याहािकिाषिाई भुक्िानी कसिी गने भन्ने बािे ववविर्हरू क्रमबद्ि गर्दै िन ् । यी भुक्िानीहरू िपाईंका योग्य बच्चाहरूको िागग आवश्यक पने
थचककत्सकीय रूपमा आवश्यक व्यन्क्िगि स्याहािमा आिारिि ि । हामीिे शक्र
ु बाि, अवप्रि 10 मा Vermont Family Network द्वािा आयोजना
गरिने नगि सभामा अझ ववशेर् जानकािी प्रर्दान गने उद्र्दे श्य िाखेका िौँ ।

श्रोिहरू
•

अमेरिकी बाि थचककत्सा प्रतिष्ट्ठानबाट COVID-19: Information for Families of Children and Youth with Special
Health Care Needs – । सुिक्षक्षि ि स्वस्थ िाख्न परिवािहरूिे के गनष सक्िन ् भन्ने बािे मा सुझावहरू सहहि एक जना बाि
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िोग ववशेर्ज्ञ ि परिवाि आवाज (फ्यालमिी भ्वइसेज) का एक प्रतितनथि द्वािा सङ्कलिि एउटा िे कडडषङ ि िेख । यसमा घिको
ियािी, मेडडकि अपोइन्टमेन्टहरू, आवश्यक सामग्री, स्कुलिङ (पठनपाठन), सामना गने ि अन्य श्रोिहरू समावेश गरिएको
ि।
•

COVID-19 - Retail Pharmacy Home Delivery Options: खद्र
ु ा फामेसी होम डेलिभिी ववकल्पहरूको सच
ू ी - COVID-19
आपतकािीन न्स्थतिमा मेडडकएडमा सच
ू ीकृि फामेसीहरू

हाम्रो अद्यावधिकहरूका बारे मा जानकारी मा पाउन सक्नुहुन्छ ।

www.healthvermont.gov/family/special-health-needs
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