
Ứng Phó COVID 19 
Những tháng qua thực sự thách thức đối với tất cả chúng ta. Chúng tôi muốn 
chào mừng quý vị trở lại với những buổi trị liệu trực tiếp tại CTC! 

Tuy nhiên, việc cung cấp dịch vụ của CTC tới các gia đình sẽ khác đi một 
chút. Sẽ có những quy tắc an toàn và sức khỏe mới cần tuân thủ dù cho con 
của quý vị tiếp nhận trị liệu tại trung tâm hay tại nhà. Nhóm trị liệu sẽ sớm 
chia sẻ chi tiết những quy tắc này với quý vị. 

CTC phục vụ trẻ em từ 0-3 tuổi theo chương trình Can thiệp sớm và trẻ em 
trên 3 tuổi theo các chương trình của trung tâm. Vui lòng xem những cập nhật 
quan trọng của từng chương trình bên dưới. 

 Dịch vụ Can thiệp Sớm (0-3 tuổi) 

CTC sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ Can Thiệp Sớm CHỦ YẾU qua phương 
pháp can thiệp từ xa cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, để đáp ứng 
nhu cầu của tất cả gia đình, chúng tôi sẽ bắt đầu cung cấp các dịch vụ trực 
tiếp có giới hạn như là một ngoại lệ dựa trên sự cần thiết y tế vào ngày 27 
Tháng Bảy. Nhóm CTC của quý vị sẽ liên hệ với quý vị nếu gia đình quý vị hội 
đủ điều kiện hưởng các dịch vụ trực tiếp có giới hạn. Các ngoại lệ bao gồm: 
nhu cầu nuôi dưỡng khẩn cấp hầu như không thể đáp ứng, nhu cầu thể chất 
và định vị phức tạp, chỉnh hình và đánh giá AAC, rào cản tiếp cận phương 
pháp can thiệp từ xa, và nhu cầu liệu pháp thị lực phức cảm hầu như không 
thể được đáp ứng. 

·        Quyết định này đã dựa trên các hướng dẫn được yêu cầu bởi ESIT (Hỗ 
Trợ Sớm Cho Trẻ Sơ Sinh Và Trẻ Nhỏ), tổ chức chủ quản về Dịch vụ Can 
thiệp Sớm ở khắp tiểu bang Washington. Nhiều thông tin từ ESIT hiện đang 
có bằng: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Amharic, Tiếng Ả-rập và Tiếng Việt. Các bản 
dịch bổ sung có thể được tìm thấy ở đây. 

·        Xin trao đổi với nhóm liệu pháp của quý vị nếu quý vị có các thắc mắc 
hoặc quan ngại nào. 

·        Nếu quý vị là một phụ huynh đã quyết định chờ nhận các dịch vụ cho 
đến khi có thể được cung cấp trực tiếp, chúng tôi khuyến khích quý vị thử 
dùng phương pháp can thiệp từ xa.  Chúng tôi muốn bảo đảm rằng thời gian 
quan trọng không bị lãng phí trong giai đoạn thay đổi phát triển nhanh chóng 
của con quý vị. 

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


·        Tất cả khu vui chơi và lớp học thường được tiến hành trong các tòa nhà 
sẽ tiếp tục tổ chức từ xa cho đến khi có thông báo mới. 

·        Xin ghé thăm trang Facebook của chúng tôi để xem các buổi Học và Chơi 
được phát trực tiếp và ghi hình lại cũng như những hoạt động vui nhộn và 
tương tác khác dành cho quý vị và con quý vị! 

Các Dịch vụ tại Trung tâm (Trên 3 tuổi) 

Chúng tôi nhận thấy rằng có nhiều bậc phụ huynh đang mong chờ các buổi trị 
liệu trực tiếp được mở lại sớm. Đây là một số thông tin quan trọng cần biết: 

• Chúng tôi sẽ từ từ mở lại các trung tâm theo lịch đã được điều chỉnh 
trong tháng Bảy để trị liệu cho trẻ em từ 3 tuổi. Hãy trao đổi với nhóm 
trị liệu của quý vị để xác định thời gian hoặc xem nó có an toàn khi 
để con quý vị nhận các dịch vụ trực tiếp không. 

• Những gia đình chưa thoải mái khi trở lại trung tâm để trị liệu thì 
có thể tiếp tục các buổi can thiệp từ xa. Hãy trao đổi với nhóm trị liệu 
của quý vị về những lựa chọn này. 

• Sẽ có những quy tắc an toàn và sức khỏe mới dành cho khách tới trung 
tâm CTC. Nhóm trị liệu sẽ sớm chia sẻ chi tiết những quy tắc này. 

Trong lúc này, có một số cách mà quý vị cùng con trẻ có thể sẵn sàng BẮT 
ĐẦU! Hãy bắt đầu bằng một vài kỹ năng cơ bản: rửa tay và đeo khẩu trang. 

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. 
 

https://www.facebook.com/pg/ctckids/events/?ref=page_internal

