
 19-دیفوك ةحئاج ءانثأ ةیزارتحالا تاءارجإلا
 لقد كانت األشھر القلیلة الماضیة صعبة بالنسبة لنا جمیعًا، ونتطلع إلى ھنا الترحیب بعودة العدید منكم إلى

CTC !الستئناف جلسات العالج الشخصیة مرة أخرى 

الخدمات لألسر مستقبالً ستكون مختلفة من نواحٍ عدیدة، حیث ستكون  CTCومع ذلك، فالطریقة التي تقدم بھا 
ھناك قواعد جدیدة للصحة والسالمة لمتابعة ما إذا كان الطفل یتلقى الخدمات في المركز أم في المنزل، 

 وسیشارك فریق العالج الخاص بك المزید من التفاصیل حول ھذه القواعد قریبًا.

 3سنوات في برنامج التدخل المبكر واألطفال فوق سن  3-0اوح أعمارھم بین األطفال الذین تتر CTC تخدم
 سنوات في برنامج المركز التابع لھا؛ یُرجى االطالع على التحدیثات المھمة لكل برنامج أدناه.

 سنوات) 3-0(األعمار  خدمات التدخل المبكر

حتى نلبي كافة حاجات األسر، سوف نبدأ في توفیر خدمات شخصیة محدودة والتي تعتبر استثناًءا بناًءا على 
الخاص بك إذا كانت  CTCالضرورة الطبیة وذلك في السابع والعشرون من یولیو. سوف یتواصل معك فریق 

اجات التغذیة العاجلة التي ال یمكن تتضمن االستثناءات: احتی أسرتك مستحقة للخدمات الشخصیة المحدودة.
تلبیتھا عن بُعد، واالحتیاجات البدنیة المعقدة واحتیاجات إعاقة الحركة، وتقویم العظام وتقییمات التواصل 

)، والحواجز التي تحول دون الوصول إلى التدخل عن بُعد، واحتیاجات عالج الرؤیة AACالمعزز والبدیل (
 عن بُعد. المعقدة التي ال یمكن تلبیتھا

منظمة الدعم المبكر لألطفال والصغار  لقد استند ھذا القرار إلى المبادئ التوجیھیة التي تشترطھا        ·
)ESIT وھي المنظمة التي تتولى إدارة خدمات التدخل المبكر في جمیع أنحاء والیة واشنطن. یتوفر حالیًا ،(

، وباللغة العربیة، وباللغة األمھریة، بانیةوباللغة اإلس، باللغةاإلنجلیزیة :ESIT مزیداً من المعلومات من
 .ھنا. یمكنك العثور على المزید من الترجمات وباللغة الفیتنامیة

 التحدث مع فریق العالج الخاص بك إذا كانت لدیك أي استفسارات أو مخاوف.یرجى         ·

إذا كنت أحد الوالدین وقررت االنتظار لتلقي الخدمات حتى یمكن تقدیمھا لك شخصیًا، فنحن نشجعك         ·
طفلك ألننا نرید أن نتأكد من عدم ضیاع وقت مھم خالل ھذه الفترة من حیاة   على تجربة التدخل عن بعد،

 التي تتمیز بالتغییر السریع في النمو،

جمیع مجموعات اللعب والفصول التي تُقام عادةً في المباني ستستمر استضافتھا عن بُعد حتى إشعار         ·
 آخر.

المباشرة والمسجلة وغیرھا  Play & Learn لجلسات Facebookیُرجى زیارة صفحتنا على         ·
 من األنشطة التفاعلیة والترفیھیة األخرى لك ولطفلك!

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_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-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-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.dcyf.wa.gov/coronavirus-covid-19/esit
https://www.facebook.com/pg/ctckids/events/%E2%80%8E%D8%9Fref=page_internal


 +)3(األعمار الخدمات المقدمة داخل المركز 

نُدرك أن العدید من اآلباء یتطلعون إلى استئناف جلسات العالج الشخصیة قریبًا، وإلیكم بعض األمور المھمة 
 التي یجب معرفتھا:

سنوات  3فتح مراكزنا تدریجیًا وفقًا لجدول زمني معّدل في شھر یولیو لعالج األطفال من سن  سنُعید •
یُرجى التحدث مع فریق العالج الخاص بك لتحدید متى أو ما إذا كان من اآلمن لطفلك أن  فما فوق.

 یستأنف الخدمات الشخصیة.
ي العالج أن تستمر في جلسات التدخل یمكن لألسر التي ال تشعر بالراحة في العودة إلى المركز لتلق •

 یُرجى التحدث مع فریق العالج الخاص بك حول الخیارات المتاحة. عن بعد.
. سیشارك فریق العالج الخاص بك CTCستكون ھناك قواعد جدیدة للصحة والسالمة لزیارة مراكز  •

 المزید من التفاصیل معك قریبًا.

خاللھا االستعداد لالنطالق! لنبدأ ببعض المھارات األساسیة  في غضون ذلك، ھناك طرق یمكنك أنت وطفلك من
 وھي: غسل الیدین وارتداء القناع.

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

 على الفور.
 


