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Mặc dù tình hình dịch bệnh virus COVID đã thay đổi cách thức mà chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ 
hiện nay, nhưng một điều chắc chắn đã không thay đổi - và đó là cam kết của chúng tôi đối với các gia 
đình và nhiệm vụ của chúng tôi. • QUÝ VỊ là người quan trọng nhất đối với chúng tôi.  

 

 

Kính thưa các Gia Đình CTC,  

Tất cả chúng tôi tại CTC hy vọng rằng quý vị và những người thân yêu của quý vị đang giữ sức khỏe và an 
toàn. Chúng tôi nhận ra rằng sự thay đổi về cách thức chúng tôi cung cấp các dịch vụ của mình vào thời 
điểm này (từ trực tiếp sang cuộc họp video, hoặc cuộc họp trên điện thoại) đã là một điều chỉnh rất lớn. 
Chúng tôi cảm kích mối quan hệ cộng tác và tính linh động của quý vị khi chúng tôi tiếp tục cung cấp các 
dịch vụ thiết yếu cho con quý vị. Sức khỏe, sự tiến bộ và tình trạng khỏe mạnh của con quý vị đều rất 
quan trọng đối với chúng tôi, và chúng tôi lấy làm biết ơn cuộc họp trên điện thoại đã cho phép chúng 
tôi tiếp tục cung cấp các dịch vụ theo một cách an toàn trong thời gian đại dịch này. Chúng tôi ở cùng với 
quý vị trong tình hình này! 
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• Tất cả dịch vụ CTC sẽ tiếp tục được cung cấp thông qua cuộc họp trên điện thoại đến ngày 30 
Tháng Sáu. 

• Chúng tôi đang thực hiện một chương trình để tiếp tục các dịch vụ trực tiếp một cách an toàn, 
hy vọng sẽ bắt đầu vào Tháng Bảy. Sẽ không sắp xếp các cuộc thăm viếng trực tiếp nào trước thời điểm 
đó. 

  

CTC thực hiện theo các khuyến nghị của Sở Y Tế Tiểu Bang Washington, Các Trung Tâm Kiểm Soát Dịch 
Bệnh, và các cơ quan y tế là đối tác của chúng tôi trong khi đưa ra các quyết định về việc cung cấp dịch 
vụ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho các gia đình thông tin mới và các quyết định khi được thành lập.  

Tất cả chúng tôi đều mong đợi tiếp tục các cuộc thăm viếng trực tiếp ngay khi tình hình an toàn để thực 
hiện việc đó. Tuy nhiên, chúng tôi dự kiến việc trở về tình hình "bình thường" của chúng tôi sẽ có vẻ rất 
khác biệt so với lúc trước đại dịch. Chúng tôi muốn quý vị cũng chuẩn bị các thay đổi này. CTC là một nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và do đó phải thực hiện theo cùng các hướng dẫn mà những nhà 
cung cấp khác đang tuân thủ khi xem xét việc trở về nơi làm việc. Điều này bao gồm việc có đầy đủ thiết 
bị bảo hộ cá nhân (PPE) dành cho các dịch vụ; thiết lập các thủ tục an toàn mới; và hạn chế số người 
trong các tòa nhà của chúng tôi vào bất kỳ thời điểm quy định nào. Đây là các tiêu chuẩn mới cho chúng 
tôi cũng như nhiều nhà cung cấp khác, và chúng tôi sẽ dành thời gian sẵn sàng thực hiện các tiêu chuẩn 
này.    



Nếu quý vị chưa cân nhắc việc thử cuộc họp trên điện thoại và quan tâm đến sự tiến bộ của con quý vị, 
chúng tôi khuyến khích quý vị gọi cho chúng tôi theo số 253-854-5660 hoặc nói với nhóm CTC của quý vị 
và hãy thử một lần. Quý vị cũng có thể muốn xem xét việc gia nhập vào Nhóm Hỗ Trợ Phụ Huynh của 
chúng tôi trên Facebook để quý vị có thể tiếp cận thêm hỗ trợ về cuộc họp trên điện thoại và các đề tài 
khác từ những phụ huynh CTC cũng giống như quý vị.  

Như tôi đã nói, chúng tôi ở đây vì quý vị. Xin gọi cho nhóm CTC của quý vị để hỏi các thắc mắc hoặc nếu 
quý vị cần thêm hỗ trợ. Chúng tôi rất mong chào đón quý vị trở lại càng sớm càng tốt, và đồng thời xin 
giữ an toàn và sức khỏe! 

  

Trân trọng kính chào, 

  

Barry Gourley, CEO 

 

 

 


