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وھو  -على الرغم من التغییر الذي أحدثھ فیروس كورونا في طریقة تقدیمنا للخدمات في الوقت الحالي، إال أن ھناك شیئًا واحًدا لم یتغیر 
 أھم شيء بالنسبة إلینا!  أنتمالتزامنا تجاه األسر وتجاه مھمتنا. 

 

 

 ، CTCالسادة أسر 

الصحة والسالمة لكم وألحبائكم. ندرك جیًدا أن التغییر الذي طرأ على طریقة تقدیمنا للخدمات في الوقت  CTCیتمنى كل واحد منا في 
اكتك الحالي (من تقدیمھا بشكل شخصي إلى تقدیمھا عبر مؤتمرات الفیدیو، أو التدخل عن بعد) كان بمثابة تغییر كبیر. ونقدر كثیًرا شر

 ومرونتك معنا أثناء استمرارنا في تقدیم الخدمات األساسیة لطفلك. إن صحة طفلك، وتقدُّمھ، وعافیتھ من األشیاء المھمة للغایة بالنسبة
 إلینا، ونحن ممتنون للتدخل عن بُعد ألنھ سمح لنا بمواصلة تقدیم خدماتنا بطریقة آمنة خالل ھذا الوباء. سنتجاوز معًا تلك المحنة!

 2020مایو  -دیثات مھمة في البرنامج تح

 یونیو. 30عن طریق التدخل عن بُعد حتى  CTCسنواصل تقدیم جمیع خدمات  •

نعمل على وضع خطة الستئناف تقدیم الخدمات شخصی�ا بأمان، ونأمل أن یبدأ ھذا في شھر یولیو. لن نجدول أي زیارات  •
 شخصیة حتى ذلك الوقت.

  

لصحة لوالیة واشنطن، ومراكز مكافحة األمراض، والھیئات الصحیة الشریكة لنا في اتخاذ القرارات الخاصة توصیات إدارة ا CTCیتبع 
 بتقدیم الخدمات. وسنواصل إبالغ األسر بأحدث المعلومات والقرارات التي نتخذھا. 

نتوقع أن تبدو عودتنا لممارسة "الحیاة نحن نتطلع إلى استئناف الزیارات الشخصیة بمجرد أن تصبح األمور آمنة للقیام بذلك، لكننا 
من الجھات  CTCالطبیعیة" مختلفة كثیًرا عما كانت علیھ من قبل انتشار ھذا الوباء؛ لذا نرید أن تكونوا مستعدین لھذه التغییرات أیًضا. إن 

مة للرعایة الصحیة؛ ولذلك یتعین علیك اتباع التوجیھات نفسھا التي تتبعھا الجھات الخدم یة األخرى عند التفكیر في العودة إلى مكان المقّدِ
العمل. تتضمن تلك التوجیھات توفیر معدات الوقایة الشخصیة المناسبة للخدمات، ووضع بروتوكوالت جدیدة للسالمة، والحد من عدد 

ات الخدمیة األخرى، األشخاص المتواجدین في بنایاتنا في أي وقت محدد. ھذه ھي المعاییر الجدیدة المحددة لنا وللعدید من الجھ
   وسیستغرق منا ھذا بعض الوقت لكي نستعد لتنفیذھا. 

أو  5660-854-253إذا لم تفكر بعُد في تجربة التدخل عن بُعد وكنت تشعر بالقلق حیال تقدم طفلك، فال تتردد في االتصال بنا على رقم 
لى النظر في االنضمام إلى مجموعة دعم أولیاء األمور لدینا على المعنّي بحالتك لتجربة األمر. قد تحتاج أیًضا إ CTCالتحدث مع فریق 

 فیما یتعلق بالتدخل عن بعد وغیره من الموضوعات.  CTCالفیسبوك حتى تتمكن من تلقِّي دعم إضافي من أولیاء أمور 

لة، أو إذا احتجت إلى دعم إضافي. إذا كانت لدیك أي أسئ CTCوكما قلت من قبل، نحن ھنا من أجلكم. ال تتردد رجاًء في االتصال بفریق 
 نتطلع بشدة إلى استقبالكم مرة أخرى في أقرب وقت ممكن، وفي تلك األثناء، حافظوا رجاًء على سالمتكم وصحتكم!

  

 مع خالص التقدیر،

  

Barry Gourleyالمدیر التنفیذي ، 


