
የተሻሻለው የ CTC ፕሮግራም – ሜይ 2020 

 

ምንም እንኳን የ COVID ቫይረስ በአሁኑ ጊዜ አገልግሎቶችን የምናቀርብበትን መንገድ ቢቀየርም ፣ አንድ ነገር በእርግጠኝነት 

አልተለወጠም - ይህም ለቤተሰቦች እና ለተልእኳችን ያለን ቁርጠኝነት ነው ፡፡ ለኛ በጣም አስፈላጊ ሰው ነዎት!  

 

 

ውድ የ CTC ቤተሰቦች፣  

ሁላችንም እንደ CTC እናንተ እና የምትወዳቸው ሰዎች ጤናማ እና ተጠብቃችሁ እንደምትቆዩ ተስፋ እናደርጋለን። በዚህ ጊዜ 

አገልግሎታችንን እንዴት እንደምናቀርብ (ከሰው ወደ ቪዲዮ ስብሰባ ፣ ወይም በቴሌ ጣልቃ-ገብነት አገልግሎት) ለውጥ በጣም ትልቅ 
ማስተካከያ መሆኑን እንገነዘባለን። ለልጅዎ አስፈላጊ አገልግሎቶችን ማቅረባችንን ስንቀጥል አጋርነትዎን እና ተለዋዋጭነትዎን 
እናደንቃለን። የልጅዎ ጤና ፣ እድገት እና ደህንነት ለእኛ በጣም አስፈላጊ ናቸው ፣ እናም በዚህ ወረርሽኝ ወቅት ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ 

አገልግሎቶችን ማቅረባችንን እንድንቀጥል ስላደረግን የስልክ ማጎልበቻችን አመስጋኞች ነን ፡፡ እኛ ከእርስዎ ጋር በዚህ ውስጥ ነን! 

አስፈላጊ የተሻሻለው ፕሮግራም – ሜይ 2020 

• ሁሉም CTC አገልግሎቶች እስከ ሰኔ 30 ድረስ በቴለ-ጣልቃገብነት መሰጠታቸውን ይቀጥላሉ። 

• በሙሉ ተስፋ ከ ጁላይ ወር ጀምሮ በአካል ወደ ግል አገልግሎት ለመቀጠል ዕቅድ ላይ በተጠበቀ ሁኔታ እየሰራን ነው። እስከዚያ 
ጊዜ ድረስ በአካል ጉብኝት ቀጠሮ አይያዙም ፡፡ 

  

ሲቲሲ የዋሽንግተን ግዛት የጤና ዲፓርትመንትን ፣ የበሽታ መቆጣጠሪያ ማእከሎችን እና የአገልግሎት አጋሮቻችን የጤና አገልግሎት 
አሰጣጥን በሚሰጡ ውሳኔዎች ላይ ይከተላል ፡፡ ቤተሰቦችን እንደ አዲስ መረጃ እና ውሳኔዎች እንዳደረጉት ማሻሻል እንቀጥላለን ፡፡  

በአካል ጉብኝት አስመልክት በተቻለ መጠን በተጠበቀ ሁኔታ ለመቀጠል በመጠባበቅ ላይ ነን። ሆኖም ፣ ወደ “መደበኛ” መመለሳችን 
ወረርሽኙ ከመከሰቱ በፊት ከነበረው በጣም የተለየ እንደሚሆን እንጠብቃለን ፡፡  እንዲሁም ለእነዚህ ለውጦችም ዝግጁ እንዲሆኑ 

እንፈልጋለን ፡፡ CTC የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ስለሆነ ወደ ሥራ ቦታው ሲመለሱ ሌሎች አገልግሎት ሰጭዎች የሚከተሏቸውን 

ተመሳሳይ መመሪያዎች መከተል አለባቸው ፡፡ ይህ ለአገልግሎቶች በቂ የግል መከላከያ መሳሪያዎችን (PPE) መያዝን ያካትታል፤ አዲስ 
የደህንነት ፕሮቶኮሎችን ማቋቋም ፤ እና በማንኛውም ጊዜ በህንፃዎቻችን ውስጥ የሰዎችን ቁጥር መገደብ። እነዚህ ለእኛ እና ለብዙ ሌሎች 
አቅራቢዎች አዲስ ደንቦች ናቸው ፣ እና እነሱን ለመተግበር ዝግጁ ለመሆን የተወሰነ ጊዜ ይወስዳል ፡፡    

የቴሌ-ጣልቃ-ገብነትን ለመሞከር ገና ካላሰቡበት እና ለልጅዎ እድገት መሻሻል የሚያሳስብዎት ከሆነ ፣ በ 253-854-5660 ላይ 

እንዲደውሉልን ወይም ከ CTC ቡድንዎ ጋር እንዲነጋገሩ እና እንዲሞክሩት እናበረታታዎታለን ፡፡ እንደ እርስዎ ላሉት የቴሌ ጣልቃ-ገብነት 
አገልግሎት እና ሌሎች አርእስቶች ተጨማሪ ድጋፍ ለማግኘት ከፈለጉ የወላጅ ድጋፍ ቡድናችንን በፌስቡክ ላይ መቀላቀል ይፈልጉ ይሆናል 
፡፡  

እንደተናገርኩት፣ እዚህ ያለነው ለእርሰዎ ነው። እባክዎን ለጥያቄዎችዎ ለ CTC ቡድንዎ ለመደወል ወይም ተጨማሪ ድጋፍ ከፈለጉ 
አያመንቱ፡፡ እኛ በተቻለን ፍጥነት በደስታበመመለስዎ ለመቀበል እየጠበቅን ነው ፣ እና እስከዚያ ድረስ እባክዎ ጥብቅ እና ጤናማ ሆነው 

ይቆዩ! 

  

ከሠላምታ ጋር፣ 

  

Barry Gourley, CEO 


