ሄሎ! በወረርሽኙ ውስጥ ይህንን ጉዞ ከእርስዎ ጋር ስንቀጥል ፣ ለህፃናት እና ለቤተሰቦች ክሊኒክ (ከ3-18 አመት) አገልግሎት አቅርቦት
መስጠታችንን እንዴት እንደምንቀጥል የቅርብ እቅዶቻችንን ለማካፈል እንፈልጋለን። ከዚህ በታች የእነዚህ እቅዶች ምስላዊ ውክልና
እና ተጨማሪ ማብራሪያ ይከተላል።
እርስዎ እና የቤተሰብዎ ደህንነት እንዲሁም የአቅራቢዎቻችን እና የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ደህንነት የእኛ ከፍተኛ ትኩረት እንደሆነ
ይቀጥላሉ። እቅዶቻችን ከግዛቱ ደህንነቱ የተጠበቀ ጅምር ዕቅዶች ጋር በጥብቅ ይጣጣማሉ። ሁሉንም CDC ፣ የጤና መምሪያ እና
የግዘቱን ደንቦችን መከተል አለብን።

*ምናባዊ አገልግሎቶች: ሁሉም አገልግሎቶች በቪዲዮ ስብሰባ (በቴሌጤና) እና በስልክ ግንኙነት በርቀት ይሰጣሉ።
*የተቀላቀለ የአገልግሎት ሞዴል፡ ቤተሰቦች በወር ውስጥ 2 ክፍለ ጊዜዎችን በቴሌጤና እና በክሊኒክ ውስጥ 2 ክፍለ ጊዜዎችን ይሰጡ ነበር።
አቅራቢዎች በሳምንት ሁለት ቀናት በመርሃግብር ኡደት ክሊኒክ ውስጥ ብቻ ናቸው።
*ለተቀላቀለ እና ቀጥተኛ አገልግሎቶች አቅምን መጨመር፡ የተቀላቀለ ሞዴል ማቅረቡን ይቀጥሉ። አቅራቢዎች በክሊኒክ ውስጥ ቀናትን ወደ 3
ወይም 4 ሊያሳድጉ ይችላሉ ፡፡ ውስን የሆኑ ቤተሰቦች ተጨማሪ ቀጥተኛ የአገልግሎት ጉብኝቶችን ሊያገኙ ይችላሉ።
*ቀጥተኛ አገልግሎት፡ ቤተሰቦች ወደ ሳምንታዊ ቀጥተኛ አገልግሎት ሊመለሱ ይችላሉ። አቅራቢዎች ወደ ሙሉ ሰዓት ክሊኒክ ሥራ ሊመለሱ
ይችላሉ።

ይህ እቅድ ተለዋዋጭ ነው እናም ሊለወጥ ይችላል ፣ በማህበረሰቦች ውስጥ በቫይረስ እንቅስቃሴ ላይ የተመሠረተ ፡፡ የክትባት መኖር;
አዳዲስ ሕክምናዎች እየተገኙ ነው ፣ ወዘተ። እባክዎን ስለ ማናቸውም ለውጦች ወቅታዊ መረጃ እንደምናደርስዎ ይወቁ።
እነዚህ ለሁላችንም ፈታኝ ጊዜያት ናቸው ግን እርሰዎን እና ልጅዎን በተቻለ መጠን በአስተማማኝ መንገድ ለመደገፍ የተቻለንን
እንጥራለን። ስለ መረዳትና ትዕግስትዎ አመሰግናለሁ። እባክዎን ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉዎት ያሳውቁን፡፡ በ 253-216-0845 ፣
ወይም jodi@ctckids.org እኔን ማግኘት ይችላልሉ።
ከሠላምታ ጋር፣
Jodi VanVleet፣ የማዕከላዊ መርሃግብር ዳይሬክተር

Children’s Therapy Center: አገልግሎቶች ለ 3-18 አመት ረቂቅ
ከኪንግ / ፒርስ ካውንቲ ደህንነቱ የተጠበቀ ጅምር እቅዶች ጋር የተዛመዱ አገልግሎቶች ይገኛሉ
ደህንነቱ የተጠበቀ
ጅምር ደረጃ 1
ምናባዊ አገልግሎቶች

ደህንነቱ የተጠበቀ
ጅምር ደረጃ 2
ምናባዊ አገልግሎቶች
ውስን የተቀላቀለ
የአገልግሎት ሞዴል**

ደህንነቱ የተጠበቀ
ጅምር ደረጃ 3
ምናባዊ አገልግሎቶች
ለተቀላቀለ እና ቀጥተኛ
አገልግሎቶች አቅምን
መጨመር***

ደህንነቱ የተጠበቀ
ጅምር ደረጃ 4
ምናባዊ አገልግሎቶች
የተቀላቀለ አገልግሎት

ድህረ ደህንነቱ
የተጠበቀ ጅምር
ምናባዊ አገልግሎቶች
የተቀላቀለ ሞዴል

ቀጥተኛ አገልግሎት
ቀጥተኛ አገልግሎት
**ውስን የተቀላቀለ የአገልግሎት ሞዴል፡ በክሊኒኩ ውስጥ በወር 2 x በወር ቴሌጤና / 2x በወር; ውስን ክሊኒክ ቀናት; አቅራቢዎች
በሳምንት 2 ቀናት ውስጥ የመርሀግብር ኡደት ውስጥ በክሊኒኩ ውስጥ ብቻ

***ለተደባለቀ እና ቀጥተኛ አገልግሎቶች አቅምን መጨመር፡ አሁንም 2x2 ሞዴልን ያቅርቡ ነገር ግን አቅራቢዎች በክሊኒክ ውስጥ
ቀናትን ወደ 3 ወይም 4 ሊያሳድጉ ይችላሉ ፡፡ ውስን ቤተሰቦች በአስፈላጊ ሁኔታ ላይ በመመርኮዝ ወደ ሳምንታዊ ቀጥተኛ አገልግሎት
ሊጨምሩ ይችላሉ።

በደረጃ 4 ውስጥ፤ ቤተሰቦች ሳምንታዊውን ቀጥተኛ አገልግሎት እንደገና ሊጀምሩ ይችላሉ። አገልግሎት ሰጭዎች ለሙሉ
መርሃግብር ወደ ክሊኒኩ ሊመለሱ ወይም በኬዝ ብዛት ላይ ጥገኛ የሆነ የርቀት / ክሊኒክ ስራ ማቀድን ከእቅድ ጋር ሊሰሩ
ይችላሉ።
ድህረ ደህንነቱ የተጠበቀ ጅምር፡ ሁሉም አቅራቢዎች እንደአስፈላጊነቱ የቦታው ሥራ መርሃግብር ይቀጥላሉ። ሆኖም፣
በቤተሰብ ጥያቄ / ህክምና ጥቆማ መሠረት አሁንም አገልግሎቶች በተቀላቀለ ወይም በርቀት ሞዴል ሊሰጡ ይችላሉ።

