
የCOVID 19 ምላሽ 

 ያለፉት ጥቂት ወራቶች ለሁላችንም ፈታኝ ጊዜ ነበር። ወደ CTC እንደገና በአካል ለሚደረግ የሕክም ናክፍለ 
ጊዜዎች አብዛኞቻችሁን በደስታ ለመቀበል በጉጉት እየጠበቅን ነው! 

ሆኖም፣ ለወደፊቱ CTC ለቤተሰቦች አገልግሎት የሚሰጥበት ሁኔታ በብዙ መንገዶች የተለየ ይሆናል ፡፡ ልጅዎ 
በማእከሉ ወይም በቤት ውስጥ አገልግሎቶችን እንደሚያገኙ የሚከታተል አዲስ የጤና እና የደህንነት ህጎች 
ይኖራሉ። የእርስዎ የሕክምና ቡድን በቅርቡ ስለ እነዚህ ሕጎች ተጨማሪ ዝርዝሮችን ያጋራል። 

CTC ከቅድመ ጣልቃ ገብነት መርሃ ግብሩ እድሜያቸው ከ0-3 ዓመት የሆኑ እንዲሁም በማዕከሉ መርሃ 
ግብር ውስጥ ከ 3 ዓመት በላይ ለሆኑ ህጻናት ያገለግላል ፡፡ እባክዎን ከዚህ በታች ላለው እያንዳንዱ ፕሮግራም 
አስፈላጊ መሻሻሎችን ይመልከቱ ፡፡ 

የቅድመ ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶች (እድሜ 0-3) 

CTC ተጨማሪ ማስታወቂያ እስኪሰጥ ድረስ የቅድመ ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶችን በይበልጥ በቴሌ-ጣልቃ 
ገብነት በኩል ማቅረቡን ይቀጥላል ፡፡ ሆኖም ፣ የሁሉንም ቤተሰቦች ፍላጎት ለማርካት ፣ በሕክምና አስፈላጊነት 
ላይ በመመርኮዝ እንደ ውስን የግለሰቦች አገልግሎት በጁላይ 27ኛው ቀን መስጠት እንጀምራለን። ቤተሰብዎ 
በውስን የግለሰብ አገልግሎቶች ብቁ ከሆነ የ CTC ቡድንዎ ያነጋግርዎታል። በልዩ ሁኔታ የሚካተቱት፣ 
በምናባዊ ሊሟላ የማይችል አጣዳፊ የአመጋገብ ፍላጎቶች ፣ ውስብስብ አካላዊ እና የቀማመጥ ፍላጎቶች ፣ 
ኦርቶቲክስ እና AAC ግምገማዎች ፣ የቴሌ-ጣልቃ ገብነትን ለመድረስ መሰናክሎች፣ እና በምናባዊ ሊሟሉ 
የማይችሉ ውስብስብ የእይታ ሕክምና ፍላጎቶች። 

።        ይህ ውሳኔ በWashington ግዛት ውስጥ የቅድመ ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶችን በሚያስተዳድረው 
ድርጅት በ ESIT (የቅድመ ድጋፎች ለህፃናት እና ታዳጊዎች) በሚሰጡት መመሪያዎች ላይ አስፈላጊ 
ሆኖ የተመሠረተ ነው ፡፡ በአሁኑ ጊዜ ተጨማሪ መረጃዎችን ከESIT ማግኘት 
የሚቻለው፣ በእንግሊዘኛ፣ በስፔነኛ፣ በአማርኛ፣ በአረበኛ እና በቬትናመኛ። ተጨማሪ ትርጉሞችን 
ማግኘት ይችላሉ እዚህ። 

።        ጥያቄዎች ወይም አሳሳቢ ጉዳዮች ካለዎት እባክዎን ከህክምና ቡድንዎ ጋር ይነጋገሩ ፡፡ 
።        አገልግሎቶችን በአካል እስኪሰጡ ድረስ ለመቀበል ለመጠባበቅ የወሰኑ ወላጅ ከሆኑ ፣ በቴሌ -ጣልቃ 
ገብነት እንዲሞክሩ እናበረታታዎታለን ፡፡  በልጅዎ ሕይወት ውስጥ ፈጣን የእድገት ለውጥ በዚህ 
ወቅት አስፈላጊው ጊዜ እንደማይጠፋ እርግጠኛ መሆን እንፈልጋለን። 

።        በህንፃዎች ውስጥ የሚገኙ ሁሉም የመጫወቻ ሜዳዎች እና ክፍሎች ተጨማሪ ማስታወቂያ 
እስከሚሰጥ ድረስ በርቀት ማስተናገድ ቀጥለዋል ፡፡ 

።        እባክዎን ይጎብኙ የኛን የፌስቡክ ገጽ ለቀጥታ እና የተቀዳ የጨዋታ እና ትምህርት ክፍለ ጊዜዎች እና 
ሌሎች አዝናኝ ነገሮች፣ በይነተገናኝ እንቅስቃሴዎች ለእርስዎ እና ለልጅዎ! 

  

https://www.ctckids.org/wp-content/uploads/2020/06/ESIT-Letter-to-Parents_English.pdf
https://www.ctckids.org/wp-content/uploads/2020/06/ESIT-Letter-to-Parents_Spanish.pdf
https://www.ctckids.org/wp-content/uploads/2020/06/ESITLetter-Parents-AM.pdf
https://www.ctckids.org/wp-content/uploads/2020/06/ESITLetter-Parents-AR.pdf
https://www.ctckids.org/wp-content/uploads/2020/06/ESITLetter-Parents-VI.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/coronavirus-covid-19/esit
https://www.facebook.com/pg/ctckids/events/?ref=page_internal


በማዕከል ላይ የተመሠረቱ አገልግሎቶች (እድሜ 3+) 

ብዙ ወላጆች በአካል የሚደረግ ሕክምናን ለመቀጠል በቅርቡ እንደሚጠብቁ እንገነዘባለን፡፡ እነዚህ ማወቅ 
ያለብዎት ጥቂት አስፈላጊ ነገሮች ናቸው፣ 

 ዕድሜያቸው 3 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ልጆችን ለመንከባከብ የተስተካከለ የጊዜ መርሐግብር 
ማዕከላችንን በሂደት እንደገና እንከፍተዋለን ፡፡ ልጅዎ መቸ ወይም አካላዊ አገልግሎቶችን እንደገና 
መጀመሩ ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ለመወሰን እባክዎ ከህክምና ቡድንዎ ጋር ይነጋገሩ። 

 ለሕክምና ወደ ማዕከሉ መመለስ ለማይስማሙ ቤተሰቦች በቴሌ-ጣልቃ ገብነት ክፍለ ጊዜዎች 
መቀጠል ይችሉ ይሆናል ፡፡ ስለ አማራጮች እባክዎን ከህክምና ቡድንዎ ጋር ይነጋገሩ ፡፡ 

 የCTC ማእከሎችን ለመጎብኘት አዲስ የጤና እና የደህንነት ህጎች ይኖራሉ። የእርስዎ የሕክምና ቡድን 
በቅርቡ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ያጋራል። 

እስከዚያው ድረስ ፣ እርስዎ እና ልጅዎ ለመሄድ ዝግጁ የሚሆኑበት መንገዶች አሉ! በጥቂት መሠረታዊ 
ችሎታዎች እንጀምር፣ እጅዎን መታጠብ እና ጭንብል ማድረግ ፡፡ 

CTC 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 ፡፡ 
 


