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Maternal and Child Health Services Block Grant (ਮਾਨਿਸਕ ਅਤ ੇਬੱਿਚਆਂ ਦੀ 

ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬਧੰੀ ਬਲੌਕ ਗ�ਾਂਟ) ਬਾਰੇ  

Department of Health (DOH+ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ)  ਔਰਤਾਂ, ਨਵਜਾਤਾਂ, ਬੱਿਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ Washington ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਿਵੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਿਸਹਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। Maternal and Child Health Block Grant (ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬਲੌਕ ਗ�ਾਂਟ)  ਜ਼ਰਰੂੀ ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ 

ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਹਯੋਗ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 20 20  ਿਵੱਚ, ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਨੰੂ ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂਲਗਭਗ $8.8 

ਿਮਿਲਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਿਵੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ। 
 

ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹ ਗ�ਾਂਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, DOHਦਾ Office of Family and Community Health Improvement (ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ 

ਭਾਈਚਾਰਾ ਿਸਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ)+ U.S. Department of Health and Human Services (ਯੂ.ਐਸੱ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ 

ਐਡਂ ਿਹਊਮਨ ਸਰਵੀਿਸਜ( , Health Resources and Services Administration (ਹੈਲਥ ਿਰਸੋਰਿਸਜ ਐਡਂ ਸਰਵੀਿਸਜ 

ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ( , Maternal and Child Health Bureau ' ਮ�ਟਲ ਐਡਂ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਿਬਊਰੋ)  ਨੰੂ ਬੇਨਤੀਪੱਤਰ ਸੁਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:   

• ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂ‘ਤੇ ਡੇਟਾ,   
• ਇੱਕ ਬਜ਼ਟ ਸਾਰੰਸ਼, ਅਤੇ   

• ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ।  
 

ਬਲੌਕ ਗ�ਾਂਟ ਫੰਡਾ ਂਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ  

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗ�ਾਂਟ ਲਈ, DOH ਨੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ 
ਿਸਹਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਸਰਵੋਤਮ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, DOH:   

• ਹਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ,   

• DOH ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,   

• ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾ ਂਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ,   

• 20 20  ਜ਼ਰਰੂਤਾ ਂਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ   

• ਸੰਘੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾ ਂਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਿਤਕ ਪਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
 

ਇਸ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਗ�ਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਅਨੁਸਾਰ, DOH ਨੇ ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਗ�ਾਂਟ ਚੱਕਰ (1 ਅਕਤੂਬਰ, 20 20 -30  

ਸਤੰਬਰ, 20 25) ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੰੂ ਚਿੁਣਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ Washington ਿਵੱਚ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਿਸਹਤ 

ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪ�ਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ:  
 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ  ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰ  

ਵੈੱਲ ਵੁਮੈਨ ਿਵਿਜ਼ਟ  ਔਰਤ/ ਜੱਚਾ ਿਸਹਤ  

ਬ�ੈਸਟਫੀਿਡੰਗ  ਨਵਜਾਤ/ ਜਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਿਸਹਤ  

ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟਲ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ  ਬੱਚਾ ਿਸਹਤ  

ਐਡੋਲਸ�ਟ ਵੈੱਲ ਿਵਿਜ਼ਟ  ਐਡੋਲਸ�ਟ ਿਸਹਤ  
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ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਮ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਬੀਮਾ  ਖਾਸ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ  

  

ਅਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:  

• ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ,   

• ਅੱਲ�ੜਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਾਲਗ ਸਲਾਹਕਾਰ,   

• ਅੱਲ�ੜਾਂ ਨੰੂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਰੋਕਣਾ,   
• ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ   

• ਅਗਲੀਆਂ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾ ਂਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ।  
 

ਹੈਲਥ ਇਿਕਉਟੀ ਫੋਕਸ  

 
ਿਕਉਿਂਕ ਗ�ਾਂਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਜਾ ਂਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਹੈ, ਇਹ 

ਿਸਹਤ ਇਿਕਉਟੀ ਦੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਕੂਲ-ਆਧਾਿਰਤ 

ਿਸਹਤ ਕ�ਦਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ�ਦਰ ਿਨਯਿਮਤ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ।  
 

ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਿਕਉਟੀ, ਸੀਿਮਤ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਿਜੱਥ ੇਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਮੱੁਿਦਆਂ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਹੈ। ਅਸੀ ਂਭਾਈਚਾਰਾ-ਸੰਚਾਿਲਤ 

ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਉਹਨਾ ਂਿਸਸਟਮ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਜੰਨ�ਾ ਂਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 

ਿਸੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ 

ਜਨਮ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।   
 

ਅਸੀ ਂਉਹਨਾ ਂਅੰਤਰਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਜੱਥ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ�  ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਿਪਆਂ 
ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਨੁਵਾਂਿਸ਼ਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀ ਂਉਹਨਾ ਂਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਹਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ�ਦਾਿਤਆਂ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦੀ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ। 
 

ਇਹ ਸਾਰ ੇਕਾਰਜ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਿਕਉਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਿਸਹਤ ਦੇ DOH ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦੇਂ ਹਨ।  

 
ਵਰਤਮਾਨ ਗ�ਾਂਟ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ 
 

• ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ: Washington State Maternal and Child Health Block Grant 

Federal Fiscal Year 20 22 Application and Federal Fiscal Year 20 20  Annual Report (PDF, 414 ਪੰਨੇ, ਿਸਰਫ਼ 

ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ)। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾ ਂਕੋਈ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇOHC@doh.wa.gov ਤੇ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ ਜਾ ਂ36 0 -236 -450 1 (ਲੋਕਲ)  ਜਾਂ 80 0 -525-0 127 (ਟੋਲ ਫ�ੀ)  ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/8330/140-139-MCH-ServicesTitleVBlockGrantWashington.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/8330/140-139-MCH-ServicesTitleVBlockGrantWashington.pdf
mailto:OHC@doh.wa.gov
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