
 
 

 
مرحبًا!   بینما نواصل ھذه الرحلة طوال فترة تفشي الجائحة، أردنا مشاركة أحدث خططنا بشأن طریقة استمرارنا في تقدیم خدمات 

 عاًما) لكل من األطفال والعائالت.   فیما یلي تمثیل مرئي لھذه الخطط متبوًعا بمزید من الشرح. 18إلى  3العیادة (من سن 
 

تظل سالمتك أنت وعائلتك وكذلك سالمة مقدمي الخدمات وموظفي الدعم لدینا على رأس أولویاتنا.   تتوافق خططنا بشكل وثیق مع 
الخاصة بالوالیة.  یجب علینا اتباع جمیع اللوائح الصادرة عن مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا  SAFE STARTخطط 

 ووزارة الصحة والوالیة.  
 

 
 
 

 یتم توفیر جمیع الخدمات عن بُعد من خالل مكالمات الفیدیو (الرعایة الصحیة عن بُعد) واالتصال الھاتفي.   *الخدمات االفتراضیة:
قدمي بالنسبة إلى العائالت، یتم توفیر جلستین في الشھر للرعایة الصحیة عن بُعد وجلستین داخل العیادة.      لن یتواجد م *نموذج الخدمة المختلطة:

 الرعایة في العیادة إال یومین في األسبوع على أساس تناوبي.  
أیام؛ ویمكن  4أو  3االستمرار في تقدیم النموذج المخلوط.  قد یزید مقدمو الرعایة عدد أیام العیادة إلى  *زیادة السعة للخدمة المختلطة أو المباشرة:

 لعدد محدود من العائالت تلقي زیارات إضافیة في إطار الخدمة المباشرة. 
 الرعایة إلى العمل بالعیادة بدوام كامل.  قد تعود العائالت إلى تلقي الخدمة األسبوعیة المباشرة.  وقد یعود مقدمو  *الخدمة المباشرة: 

 
  



 
تتسم ھذه الخطة بالسالسة وقد تخضع للتغییر، استناًدا إلى نشاط الفیروس في المجتمعات المحلیة أو في حال توافر لقاح أو إذا أصبحت 

 العالجات الجدیدة متاحة، وما إلى ذلك.  یرجى العلم أننا سنبقیك على اطالع بأیة تغییرات.  
 

   ھذه أوقات عصیبة نمر بھا جمیعًا، لكننا ال نزال ملتزمین بتقدیم الدعم لك ولطفلك بالطرق األكثر أمانًا.  شكًرا لك على تفھمك وصبرك.
 .odi@ctckids.orgjأو  253-216-0845 یُرجى إبالغنا إذا كان لدیك أي أسئلة إضافیة.  یمكنك التواصل معنا على

 
 مع خالص التقدیر،

 
Jodi VanVleetمدیر برنامج المركز ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Children’s Therapy Center مسودةعام    18إلى  3:  الخدمات المقدمة لألشخاص من سن 
 لمقاطعتي كینغ/بیرسي Safe Startالخدمات المتاحة المتعلقة بخطط 

 
من خطط  1المرحلة 

Safe Start 
من خطط  2المرحلة 

Safe Start 
من خطط  3المرحلة 

Safe Start 
من خطط  4المرحلة 

Safe Start 
مرحلة ما بعد خطة 

Safe Start 
 الخدمات االفتراضیة الخدمات االفتراضیة الخدمات االفتراضیة الخدمات االفتراضیة الخدمات االفتراضیة

نموذج الخدمة المختلطة  
 المحدود **

السعة للخدمة زیادة 
 المختلطة والمباشرة***

 النموذج المختلط الخدمة المختلطة

 الخدمة المباشرة الخدمة المباشرة   
 **النموذج المختلط للخدمة المحدودة:  جلستا رعایة صحیة عن بُعد شھریًا / وجلستین شھریًا داخل العیادة؛ أیام محدودة لخدمات الرعایة

 الرعایة داخل العیادة لیومین فقط في األسبوع على أساس تناوبي.  داخل العیادة؛ یتواجد مقدمي
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یومین أسبوعیًا) ولكن قد یزید مقدمو الرعایة × (جلستان  2×2***زیادة السعة للخدمة المختلطة أو المباشرة:   ال یزال یتم تقدیم نموذج 
عدد أفراد العائالت المحدود إلى الخدمة األسبوعیة المباشرة حسب أیام؛ وقد یتم زیادة  4أو  3عدد أیام الرعایة داخل العیادة إلى 

 الضرورة.
 
 

؛ قد تستأنف العائالت توفیر الخدمة المباشرة األسبوعیة.  قد یعود مقدمو الرعایة إلى العمل داخل العیادة على 4المرحلة في 
 / والعمل داخل العیادة حسب عدد الحاالت.   أساس جدول عمل كامل أو العمل نحو التخطیط لتقدیم مزیج من العمل عن بُعد

 
سوف یستأنف جمیع مقدمي الرعایة الجدول الزمني للعمل داخل الموقع حسب الحاجة.    :Safe Startمرحلة ما بعد خطة 

 معالج.  ومع ذلك، قد یستمر تقدیم الخدمات بناًء على نموذج الخدمة المختلطة أو عن بُعد حسب طلب العائلة / توصیة الطبیب ال
 


