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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਿਰਪੋਰਟ 

ਪਗੋਰਾਮ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਿਰਪਰੋਟ  

Department of Health (ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ) ਵਾਿ ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ  ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਮ ਨ ਦੀ ਸਟਟੇਮਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਿਦ ਟੀਕੋਣ ਸਾਿਰਆ ਂਨੰੂ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਿਸਹਤ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵ  

ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਮ, ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟ  ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਰਹਾਈਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ ਥਾਵ  ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ  ਨੰੂ 

ਿਸਹਤਮੰਦ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਡਾ ਰਾਜ 

ਐਮਰਜਸੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਭਾਈਵਾਲ  ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹ । ਅਸ  ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ  ਰਾਹ  

ਭਾਈਚਾਰਕ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।  

 

ਰਾਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ V Maternal and Child Health (MCH, ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਿਸਹਤ) ਪੋਗਰਾਮ, Department of Health (DOH) ਦੇ Prevention 

and Community Health (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਸਹਤ) ਡੀਵੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ Office of Family and Community Health Improvement 

(ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਸਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦਫ਼ਤਰ) ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 

 

ਟਾਈਟਲ V Maternal and Child Health Block Grant (MCHBG, ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਿਸਹਤ ਬਲਾਕ ਗ ਟ) ਰਾਜ ਨੰੂ ਲੋੜ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨ  ਪੋਗਰਾਮ  ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਿਪਆ,ਂ ਨਵਜਾਤ , ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਯੁਵਕ  ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ Children and Youth with Special Health Care Needs (CYSHCN, ਿਵ ੇ  ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲੋੜ  ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ) 

ਅਤੇ ਉਹਨ  ਦ ੇਪਿਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। MCHBG, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ  ਿਵੱਚ ਬਿੁਨਆਦੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ  ਦੀ 

ਸਹੂਲਤ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਿਸਹਤ ਪਣਾਲੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ  'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵ  ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਮ ਹਨ। 
ਇਹ ਗ ਟ ਪੋਗਰਾਮ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜ  ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ  ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੰੁਚ ਪਾਪਤ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ 

ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਿਸਹਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੱੁਿਦਆ ਂਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਸਾਡਾ ਟਾਈਟਲ V ਕਾਰਜ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤ ਿਵਹੂਣੇ ਤਬਿਕਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਤ ਗਜ਼ੁਰ ਰਹੇ ਲੋਕ  ਦੀਆਂ ਲੋੜ  ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਹੱਲ  ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਸਸਟਮ ਸੁਧਾਰ  ਨੰੂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਕੇ, ਿਸਹਤ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤ ੇਿਧਆਨ ਕਦਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਿਰਤ ਹੋਏ ਹ । ਅਸ  ਕਾਲੇ ਜ  ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ 

ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ  ਲਈ ਜਨਮ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਅਸ  ਅਿਜਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ 

ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹ  ਿਜੱਥ ੇਸੇਵਾਵ  ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨ  ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਪਡ ੂਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ ਜਣੇਪੇ ਅਤ ੇਜੈਨਿਟਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵ  ਅਤੇ 

ਅਸ  ਇਹਨ  ਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ ਿਬਹਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਦਾਤਾਵ  ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹ । 

 

ਸਾਡ ੇਸਾਰੇ MCHBG ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹ  ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਵਾਿ ੰਗਟਨ ਨ ਪਤਝੜ 2018 ਅਤੇ ਬਸੰਤ 2020 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲੋੜ  ਦਾ 

ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤਾ, ਤ  ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ  ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ MCHBG ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ  ਸੰਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹੀ ਲੋੜ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਦੇ  ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। 

 

ਅਸ  ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜ ਚਾਰ ਮੁੱ ਖ ਿਸਧ ਤ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ: 

• ਸਾਰੇ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਪਫੱੁਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤ ਚ ੇਪੱਧਰ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ  ਦੀ ਮੱੁਖ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨ  ਪਣਾਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜੋ ਪਿਰਵਾਰ  ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਸ  ਇਸ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਜੱਚ ੇਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸਹਤ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਿਨਭਾ ਦ ੇਹ । ਅਸ  ਆਪਣੇ ਪੋਗਰਾਮ  ਅਤ ੇਨੀਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਿਵਰੋਧੀ 

ਹੋਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ । 

• ਅਸ  ਸਬੂਤ-ਆਧਾਿਰਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲ ਿਵਕਿਸਤ, ਦਵੋ ਵਚਨਬੱਧ ਅਿਭਆਸ  ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਹ ਅਿਭਆਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦ ੇਹਨ ਿਕ 

ਸਾਡੀਆ ਂਿਸਹਤ ਪਣਾਲੀਆ ਂਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨ  ਲੋਕ  ਦੀ ਿਜਹਨ  ਦੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਦਰ ਨਹ  ਕਰਦਾ। ਅਸ  ਉਹਨ  

ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ  ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

• ਅਸ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ  ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੋਗਰਾਮ  ਅਤ ੇਸੇਵਾਵ  ਿਵੱਚ ਸਦਮਾ-ਸੂਿਚਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  



 

 

• ਸਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਪੋਗਰਾਮ  'ਤੇ COVID-19 ਦੇ ਪਭਾਵ  ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਨਸਲੀ ਅਤ ੇਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ  ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼  'ਤੇ ਿਵ ੇ  ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਮੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹੀ ਲੋੜ  ਿਜਹਨ  ਦੀ ਅਸ  ਮੁਲ ਕਣ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹਨ  ’ਤ ੇਅਸ  ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨ: 

• ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਔਰਤ  ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜ  ਨੰੂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਲਈ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਲੋੜ  ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ। 

• ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਰੌਾਨ ਲੋਕ  ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਗ ਿਨਵਾਰਕ ਦਖੇਭਾਲ, ੁਰੂਆਤੀ ਸਕੀਿਨੰਗ, ਰੈਫਰਲ, ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਮ 

ਿਸਰ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਿਸਹਤ ਪਣਾਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। 

• ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਿਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ। 

• ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। 

• ਿਵਹਾਰਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਮਾਨਿਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ। 

• ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਵੈ-ਿਹੱਤ  ਨੰੂ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪਣਾਲੀਆ ਂਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਕ ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ 

ਔਰਤ  ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ। 

• ਨਵਜਾਤ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦਰਿਮਆਨ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਅਸਮਾਨਤਾਵ  ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਜੋ ਬਾਲ-ਰੋਗ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਯੁਵਕ  ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ। 

• ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜ  ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ  ਅਤੇ ਉਹਨ  ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ  ਨੰੂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ  ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀਆ ਂਰੁਕਾਵਟ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ। 

• ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜਸੀ ਅਤੇ ਜੱਚ ੇਅਤ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਉਹਨ  ਦ ੇਪਭਾਵ  ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਲੋੜ  ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਪਤੀ ਪਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰਨਾ। 

 

ਰਾਜ ਦੀਆ ਂਇਹਨ  ਤਰਜੀਹੀ ਲੋੜ  ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣ  ਦਾ ਮਾਰਗਦਰ ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਗ ਟ ਦ ੇਿਕਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਦਿਰਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਹਨ:  

• ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਤ  

• ਬੈਸਟਫੀਿਡੰਗ 

• ਿਡਵੈਲਪਮਟਲ ਸਕੀਿਨੰਗ 

• ਿਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ  

• ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਮ 

• ਢਕੁਵ  ਬੀਮਾ 

 

ਅਸ  ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਰਾਜ ਪਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ  ਬਾਰੇ ਪਗਤੀ ਨੰੂ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ : 

• ਉਹਨ  ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ  ਦੀ ਪਤੀ ਤਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਦਾਰਥ  ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

• ਉਹਨ  ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ  ਦੀ ਪਤੀ ਤਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਿਜਹਨ  ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨ  ਦ ੇਪਦਾਤਾਵ  ਦੁਆਰਾ ਿਡਪਰੈ ਨ ਦੀ ਜ ਚ ਕੀਤੀ 

ਜ ਦੀ ਹੈ 

• ਵਾਿ ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਿਡਵੈਲਪਮਟਲ ਸਕੀਿਨੰਗ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ 

• ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਪਤੀ ਤਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ 

• 6ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਤੀ ਤਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਿਕ ਉਦਾਸ ਜ  ਿਨਰਾ  ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨ  ਕੋਲ ਗੱਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 

• ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਪਤੀ ਤਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 

ਲੱਛਣ  ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਦੇ ਹੋਣ   

• 10ਵ  ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਤੀ ਤਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਿਜਹਨ  ਨ ਿਪਛਲੇ 30 ਿਦਨ  ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ 

ਹੈ 



 

 

• 10ਵ  ਜਮਾਤ ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਤੀ ਤਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਿਕ ਉਦਾਸ ਜ  ਿਨਰਾ  ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨ  ਕੋਲ ਗੱਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 

• ਉਹਨ  ਿਕਸ਼ੋਰ  ਦੀ ਪਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜੋ ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ ਿਕ ਉਹਨ  ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ 

• ਿਵ ੇ  ਲੋੜ  ਵਾਲੇ 10ਵ  ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਤੀ ਤਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਜ ੋਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ 

ਹਨ 

• ਅਿਜਹੇ ਬਾਲਗ  ਦੀ ਪਤੀ ਤਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਿਜਹਨ  ਨੰੂ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹ  ਿਮਲੀ 

• ਇਸ ਸਾਲ ਦਬੁਾਰਾ ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਗਲੇ ਪੰਜ-ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਲੋੜ  ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ 

ੁਰੂ ਕਰਨਾ 

• COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਯਤਨ  ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ 

 

ਅਸ  MCHBG ਫੰਿਡੰਗ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ ਕਰਦੇ ਹ  ਅਤੇ ਿਕਵ ਇਹ ਪੋਗਰਾਮ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਹੀਆ ਂਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ 

ਉਦਾਹਰਣ : 

• ਅਸ  MCHBG ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੱਸਾ 35 ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ  ਅਤੇ 1 ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਭੇਜਦੇ ਹ । ਅਸ  

ਅਿਜਹਾ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪਣਾਲੀਆ ਂਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ MCH ਸੇਵਾਵ  ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ । ਬਲਾਕ ਗ ਟ ਦੀਆਂ 

ਲੋੜ  ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਪਤੀ ਤ ਿਹੱਸਾ CYSHCN ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਮੱੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ 

ਸੇਵਾਵ  ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਸ  ਹਰੇਕ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ  ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 

ਿਵੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹ । ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਫੰਿਡੰਗ ਅਿਜਹੇ ਿਵਕਲਪ  ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ਜ ੋਸਾਡੀ ਗ ਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਾਮਲ ਰਾਜ ਦੀਆ ਂਤਰਜੀਹ  ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਜੋ ਜੱਚ ੇਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿੁਨਆਦੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ  ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। 

 

• DOH ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ  ਦੇ MCH ਪੋਗਰਾਮ  ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

2 ਸਟਾਫ ਸਲਾਹਕਾਰ ਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਿਜਹਨ  ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਟੀਚਾ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਿਬਠਾਉਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ DOH ਦੇ 

ਿਵ ੇ ਦੇ ਮਾਿਹਰ  ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਦ ੋਵਾਰ MCH ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ  ਵਾਲੀਆ ਂਈਮੇਲ  ਵੀ 

ਭੇਜਦ ੇਹਨ। ਉਹ MCH ਿਵਿ ਆ,ਂ ਅਤ ੇਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਦੀਆ ਂਲੋੜ  'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ  ਅਤੇ ਮੀਿਟੰਗ  ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਇਹ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ MCH ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ  ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ 

ਹੈ।  

 

• ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ  ਨੰੂ CYSHCN ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਿਪਆ ਹੈ, ਿਕ ਿਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ 

ਨਰਿਸੰਗ ਲਈ ਕੱੁਲ ਪੋਗਰਾਮ ਫੰਿਡੰਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤ  ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ  ਕਰ ਸਕੀ। ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ 

ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ  ਨ ਆਪਣੇ CYSHCN ਕੰਮ ਨੰੂ ਨਰਿਸੰਗ ਕੇਸ ਪਬੰਧਨ 'ਤ ੇਕਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਨਰਿਸੰਗ ਪੇ ੇਵਰ  ਨੰੂ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜ  ਉਹਨ  ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਪਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਟਕਾਊ ਪੋਗਰਾਮ  ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ  ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨ  

ਨੰੂ ਸਕੂਲ , ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ , ਿਵ ਵਾਸ-ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਸਥਾਵ  ਅਤੇ ਹੋਰ  ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਇਸ 

ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ, CYSHCN ਦੀਆਂ ਲੋੜ  ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 

ਪਣਾਲੀਆ ਂਸੰਬੰਧੀ ਹੱਲ  ਿਵੱਚ ਿਨਵੇ  ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ MCHBG ਫੰਿਡੰਗ ਿਵਤਰਣ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਲੋੜ  ਨੰੂ ਦਖੇਣ ਲਈ DOH 

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਰੌਾਨ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ  ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਸ  ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ 

ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ  ਨੰੂ CYSHCN ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁ ਲਤਾਵ  ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿਵਆਪੀ ਲੋੜ  ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ। ਅਸ  2020 ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ COVID-19 

ਤਰਜੀਹ  ਕਾਰਨ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

 

• DOH, ਪਦਾਤਾਵ  ਨੰੂ CYSHCN ਸੰਚਾਰ ਨਟਵਰਕ ਮੀਿਟੰਗ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਖਲਾਈਆ ਂਰਾਹ  ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। MCHBG, 

University of Washington Center for Human Development and Disability (ਸਟਰ ਫਾਰ ਿਹਊਮਨ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਐਡਂ ਿਡਸਿਬਲਟੀ) ਦੇ 

Medical Homes Partnership Project and Nutrition Network (ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਮਜ਼ ਪਾਰਟਨਰਿ ਪ ਪੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਿਨਊਟੀ ਨ) ਨਟਵਰਕ ਨਾਲ 

ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। MCHBG, Washington State Leadership Initiative (WSLI, ਵਾਿ ੰਗਟਨ ਸਟਟੇ ਲੀਡਰਿ ਪ ਇਨੀ ੀਏਿਟਵ) ਰਾਹ  



 

 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਚਾਿਲਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸੰਸਥਾਵ  ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। MCHBG, CYSHCN ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 

ਪਣਾਲੀਆ ਂਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਦਾਤਾਵ  ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਨਊਰੋਿਡਵੈਲਪਮਟਲ 

(ਿਦਮਾਗੀ-ਿਵਕਾਸ) ਸਟਰ  ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇ ੀਅਲ (िचहਿਚਹਰੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ) ਸਮੀਿਖਆ ਬੋਰਡ  ਦੇ ਇੱਕ ਨਟਵਰਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ 

ਫੰਿਡੰਗ ਦੀ ਵਰਤ ਾਮਲ ਹੈ। MCHBG ਸਾਡੀ ਰਾਜ Medicaid ਏਜੰਸੀ, HCA ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹ  CYSHCN ਲਈ 

Medicaid ਸੇਵਾਵ  ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 

• ਵਾਿ ੰਗਟਨ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਫੰਿਡੰਗ ਦੇ ਿਮ ਰਣ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾਲ ਜੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ, ਜੱਚ ੇਦੀਆ ਂਮੌਤ  ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਮਾਮਿਲਆ ਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ Maternal Mortality Review Panel (ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਸਮੀਿਖਆ ਪੈਨਲ) ਦਾ ਆਯੋਜਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕ  ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ  ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ  ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ 

ਅਿਜਹੀਆ ਂਕਈ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵ  ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਹਨ  ਕਾਰਨ ਇਹਨ  ਮੌਤ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ। ਅਸ  ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਆਪਣੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ  ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ  ਨੰੂ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । 

 

• ਸਾਡੀ ਜਣੇਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਯੂਿਨਟ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ  ਦੀ ਵਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ  ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ 

ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ  ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਪਭਾਿਵਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ Washington State 

Opioid and Overdose Response Plan (ਵਾਿ ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ  ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਿਰਸਪ ਸ ਪਲਾਨ) (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਿਵੱਚ) ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਰੋਤ  'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ Promoting Healthy Outcomes for Pregnant Women and Infants bill (ਗਰਭਵਤੀ 

ਔਰਤ  ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ  ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ ਨਤੀਿਜਆ ਂਨੰੂ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਬੱਲ) (Substitute Senate Bill (ਸਬਸਟੀਿਟਊਟ ਸੈਨਟ ਿਬੱਲ) 

5835 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ) ਿਵੱਚ ਨੀਓਨਟਲ ਐਬਸਟੀਨਸ ਿਸੰਡਰੋਮ ब  ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ  ਦੀ ਦਰੁਵਰਤ ਦ ੇਹੋਰ ਪਭਾਵ  ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਵਡਰਾਵਲ ਦ ੇਲੱਛਣ  ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਿਮਆਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਰਕਗਰੱੁਪ ਨ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤ ਬਾਅਦ ਔਰਤ  ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਿਹਦਾਇਤ  ਨੰੂ ਵੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

• ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡ ੇਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਿਡਵੈਲਪਮਟਲ ਸਕੀਿਨੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤ ੇਉਪਲਬਧਤਾ ਨੰੂ 

ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ੁਰੂਆਤੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤ  ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵ  ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸ  ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ 

ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ  ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ  ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, ਿਡਵੈਲਪਮਟਲ ਸਕੀਿਨੰਗ ਦੀਆਂ ਦਰ  ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤ ੇਟਰੈਕ ਕਰਨ, 

ਸੇਵਾਵ  ਨਾਲ ਕਨਕ ਨ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਪਦਾਤਾ ਦੇ ਿਬਿਲੰਗ ਅਿਭਆਸ  ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹ । ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹ  ਫੰਡ ਪਾਪਤ 

ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਅਸ  ਇੱਕ ਨਵ  ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਿਡਵੈਲਪਮਟਲ ਸਕੀਿਨੰਗ ਪਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਇਹ ਪਣਾਲੀ ਪਦਾਤਾਵ  ਅਤੇ 

ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਤ  ਜੋ ਉਹ ਸਕੀਿਨੰਗ ਦਰ  ਨੰੂ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇ ਿਕ ਰਾਜ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਿਡਵੈਲਪਮਟਲ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਕੀਿਨੰਗ ਪਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। 

 

• ਿਕ ੋਰ  ਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, DOH, School-based health centers (SBHCs, ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਿਸਹਤ ਕਦਰ ) ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੁਵਕ  ਨੰੂ, ਿਵਸ਼ੇਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਸਮਾਨ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਸਮਾਿਜਕ ਨਤੀਿਜਆਂ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕ  ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ 

ਦਖੇਭਾਲ ਪਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁ ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਕ  ਿਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ  ਦੀ ਘਾਟ, ਸਮਾਿਜਕ ਇਕ ਤਵਾਸ, 

ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿਥਤੀਆਂ, ਜ  ਲੁਕਵ ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਯੁਵਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਧੇਰੇ 

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਪੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ 

ਹੈ ਿਕ SBHC ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਚੰਗੀ-ਿਕ ੋਰ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮ-ਸਮ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ  ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ 

ਦਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤ, ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰ, ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਦਰ  ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਆ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਜੂਏ ਨ ਦੀਆ ਂਦਰ  ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਤ  ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਦਮਾ ਅਤ ੇਮਾਨਿਸਕ ਿਬਮਾਰੀ ਦ ੇਪਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ 

ਹਨ। 

 

• ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਿਸਹਤ ਕਦਰ  ਨੰੂ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵ  ਲਈ ਢਕੁਵ  ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ  ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨ  ਸੇਵਾਵ  ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਿਦੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਦੀ ਹੈ। COVID-19 ਮਹ ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿਰਮੋਟ 

ਲਰਿਨੰਗ ਨ SBHCs ਲਈ ਵਾਧੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਅਸ  ਿਬਿਲੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ SBHC, ਹੈਲਥ 



 

 

ਕੇਅਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ  ਸੰਸਥਾਵ  ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਵਾਿ ੰ ਗਟਨ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਕ ੋਰ ਅਤ ੇਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ Medicaid ਲਈ 

ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਨਹ  ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸ  ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ  ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 

ਵਾਸਤ ੇਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । 

 

2021 ਿਵੱਚ Substitute House Bill (ਸਬਸਟੀਿਟਊਟ ਹਾਊਸ ਿਬੱਲ) 1225: Concerning School Based Health Centers (ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ 

ਿਸਹਤ ਕਦਰ  ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ), ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਅਸ  ਨਵ  ਕੰਮ ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹ  (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ)। ਇਹ ਿਬੱਲ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਿਵਹੂਣੇ ਤਬਿਕਆਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵ  ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 

ਲਈ DOH ਨੰੂ ਇੱਕ SBHC ਪੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਦੇ  ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ  ਤਰਜੀਹੀ 

ਲੋੜ  ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਰੋਤ  ਤ ਿਮਲੀ ਫੰਿਡੰਗ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ ਕਰਦੇ ਹ । 

 

ਅਸ  COVID-19 ਮਹ ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਤਰਜੀਹ  ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆ ਂਗਿਤਿਵਧੀਆ ਂਨੰੂ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ  ਉਹਨ  ਲੋਕ  ਨੰੂ 

ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਹਨ  ਨੰੂ ਇਕ ਤਵਾਸ ਜ  ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਸ  ਪੂਰੇ ਰਾਜ 

ਿਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ  ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਭਾਵ  ਅਤੇ ਲੋਕ  ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਡਟੇਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਸਦ ੇਿਵ ਲੇ ਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਫੰਿਡੰਗ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱ ਚੇ MCH ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸ  MCHBG ਫੰਡ  ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤ ਉਹਨ  

ਪੋਗਰਾਮ ਪਬੰਧਕ  ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ  ਜੋ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪਣਾਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ  ਔਰਤ  ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਸਹਤ 

ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਿਜਹਨ  ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ  ਅਤੇ ਸਕੀਿਨੰਗ ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ 

ਹੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਢਕੁਵਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। 

 

ਜੱਚਾ, ਬੱਚਾ ਅਤ ੇਿਕ ੋਰ  ਦੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਿਨਵੇ , Governor’s Office of Equity (ਗਵਰਨਰਜ਼ ਆਿਫਸ ਆਫ 

ਇਕੁਇਟੀ) ਦੇ ਿਦ ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਇਹ ਹੈ: “ਅਗਲੀਆ ਂਸੱਤ ਪੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤ ਵੀ ਅੱਗ ੇਲਈ ਵਾਿ ੰਗਟਨ 

ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਉਹਨ  ਮੌਿਕਆ,ਂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ  ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਵੱਧਣ-ਫੱੁਲਣ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਪਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਨਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।" 
 




