सम्पर्क मा रहने, सरु क्षित रहने

;

क्षिशेष स्िास््य आिश्यर्ता सक्षहतर्ा बालबाक्षलर्ा (CSHN) र्ा
अंर् 2, अक्षिल 17 2020 2020
"र म सुत्नुभन्दा पहिले कोशौँ पार गनु छ, र म सत्ु नुभन्दा पहिले कोशौँ पार गनु छ..."
प्रख्यात भर्मोन्ट कवि रोबटट फ्रस्टले यी शब्दहरू लगभग 100 िर्ट पहहले लेखक
े ा थिए र ती शब्दले भर्मोन्टबासीहरू - विशेष गरी ती
व्यक्ततहरू जो विशेष स्िास््य आिश्यकता भएका बालबच्चा िा यि
ु ा सँग रिेका िुन्छन ् - ततनले यस अतनश्चित सर्मयर्मा कस्तो र्महसुस

गरररहे का छन ् भन्ने कुराको सहटक िर्टन गदट छन ् । केिल एक र्महहना अति गभनटर फिल स्कटले आपतकालीन अिस्िा िोर्र्ा गरे का थिए
भन्ने कुरा विचिास गनै गाह्रो हुन्छ र अझै यात्रा लार्मै छ, भर्मोन्टबासीहरूले एक अकाटलाई सहयोग गनट कसरी असाधारर् तररकाहरू अपनाएर

अिक प्रयास गरररहेका छन ् भनेर दे ख्न पाउनु पतन अविचिसनीय छ । यहााँ CSHN र्मा हार्मी हाम्रा कार्महरू दई
ु तिट नै केश्न्ित गरररहे का छौँ:
र्महार्मारीको प्रततफिया र सािसािै िाम्रा पररिारिरूलाई सहायता प्रदान गने । हाम्रो यात्रा लम्बिँदै जािँदा, हार्मी तपाईंलाई के अिगत
गराउन िाहन्छौं भने हार्मी यहााँ तपाईंहरूको सेिार्मा उपलब्ध छौँ र हार्मी सबै एकजट
ु भएर यसलाई पार गनेछौँ ।

र्मख्
ु य समाचार
•

Children’s Personal Care Services: अवप्रल 10 र्मा, 60 भन्दा बढी पररिारहरू, CSHN कर्मटिारी र सर्मदु ायका
साझेदारहरू CPCS अस्िायी पररितटनहरूका बारे र्मा छलिल गनट भिअ
ुट ल 'टाउन हल' (नगर सभा) को लाथग एक ठाउाँ र्मा जट
ु े का
थिए । आडर्म पोललन, CPCS कायटिर्म प्रशासकले पररिारहरूलाई नीततर्मा ल्याइने पररितटनहरूका बारे र्मा जानकारी गराए र
उनीहरूका
उत्तर हदए
।
o केप्रचनको
तपाईं टाउन
िल (नगर
सभा) मा सिभागी िुन पाउनु भएन ? भर्मोन्ट पररिार सञ्जालका हाम्रा सािीहरूले यसलाई
o

recording.अपलोड गरे का छन ्।

CPCS मागुननदे शक कागजात पढ्नुिोस ्: यो CPCS guidance document र्मा पाउन सफकन्छ ।

श्रोतहरू
भमोन्ट मेडिकएि:
o भर्मोन्टले अवप्रल 1, 2020 दे खख लागू हुने गरी अस्िायी रूपर्मा Dr. Dynasaur वप्रलर्मयर्म छुट हदनेछ ।
o र्मािट 1, 2020 दे खख लागू हुने गरी, संकटकालभरर अस्पताल बहहरङ सेिाहरूका लाथग सबै सहभुक्तानी छुट गररन्छ ।
o VT कानन
ु ी सिायता: legal and benefits updates for Vermonters

हार्मीसाँग कुरा गनह
ुट ोस ्
•

CSHN का कर्मटिारी तपाईंलाई तपाईंको पररिारर्मा लागू हुन सक्ने स्रोत र सेिाहरूर्मा आएका अपडेटका बारेर्मा जानकारी प्रदान

गनट प्रततबद्ध छन ् । व्यश्क्तगत रूपर्मा भेटिाट गने कायटलाई अहहले स्िथगत गररएता पतन, हार्मी एकै िोन सम्पकट िा ईर्मेलर्मा उपलब्ध
•

हुनेछौँ ।
तपाईंको स्िानीय CSHN Care Coordinator का बारे र्मा पत्ता लगाउन हाम्रो िेबसाइटर्मा जानुहोस ् िा हार्मीलाई 802-863-7338

•

र्मा िोन गनह
ुट ोस ् ।
यस न्यज
ू लेटरर्मा अरू के-के सर्मेट्नुपदट छ ? हार्मी you बाट सन्
ु न िाहन्छौँ !

हााम्रा अद्यािधिकिरूका बारे मा जानकारी मा पाउन सतनुिुन्छ ।www.healthvermont.gov/family/special-health-

needs

108 Cherry Street, Burlington, VT 05401  802-863-7200  www.healthvermont.gov

