
 
 

 
Xin chào!   Khi chúng tôi tiếp tục hành trình này cùng với quý vị trong thời kỳ đại dịch, chúng tôi 
muốn chia sẻ các kế hoạch mới nhất của mình về cách thức chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch 
vụ tại phòng khám (3-18 tuổi) cho trẻ em và gia đình.   Dưới đây là sự biễu diễn trực quan các 
kế hoạch này tiếp theo có thêm giải thích. 
 
Sự an toàn của quý vị và gia đình quý vị cũng như các nhà cung cấp và nhân viên hỗ trợ của 
chúng tôi vẫn tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.   Kế hoạch của chúng tôi có liên quan 
mật thiết với kế hoạch KHỞI ĐẦU AN TOÀN của tiểu bang.  Chúng tôi phải tuân theo tất cả quy 
định CDC, Sở Y Tế và tiểu bang.   
 

 
 
 
*Dịch Vụ Ảo:  Tất cả dịch vụ đều được cung cấp từ xa thông qua hội thảo video (hệ thống y tế từ xa) và 
liên hệ qua điện thoại.  
*Mô Hình Dịch Vụ Kết Hợp: Các gia đình được cung cấp 2 buổi mỗi tháng qua hệ thống y tế từ xa và 2 
buổi tại phòng khám.      Các nhà cung cấp chỉ có mặt tại phòng khám hai ngày mỗi tuần theo lịch làm 
việc luân phiên.   
*Khả Năng Gia Tăng Dịch Vụ Kết Hợp hoặc Trực Tiếp: Tiếp tục cung cấp mô hình kết hợp.  Các nhà 
cung cấp có thể tăng thêm số ngày ở phòng khám lên đến 3 hoặc 4; một ít gia đình nhận thêm các cuộc 
thăm khám dịch vụ trực tiếp.  
*Dịch Vụ Trực Tiếp:  Các gia đình có thể trở lại dịch vụ trực tiếp hàng tuần.  Các nhà cung cấp có thể 
trở lại làm việc toàn thời gian tại phòng khám.    



 
Kế hoạch này không ổn định và có thể thay đổi, tùy vào tình hình hoạt động vi rút trong cộng 
đồng; vắc-xin có thể có; phương pháp điều trị mới trở nên sẵn có, v.v.  Xin biết rằng chúng tôi 
sẽ cung cấp cho quý vị thông tin mới nhất về bất kỳ thay đổi nào.   
 
Đây là thời gian thách thức đối với tất cả chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ quý vị 
và con quý vị theo cách thức có thể an toàn nhất.  Cảm ơn quý vị đã am hiểu và kiên nhẫn.   
Xin cho tôi biết xem quý vị có thêm thắc mắc nào hay không.  Quý vị có thể liên hệ với tôi theo 
số 253-216-0845 hoặc jodi@ctckids.org. 
 
Trân trọng kính chào, 
 
Jodi VanVleet, Giám Đốc Chương Trình Trung Tâm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Children’s Therapy Center:  Dịch vụ dành cho trẻ từ 3-18 tuổi   BẢN PHÁC THẢO 
Dịch Vụ Hiện Có Liên Quan Đến Kế Hoạch Khởi Đầu An Toàn Của Hạt King/Pierce 
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**Mô Hình Kết Hợp Dịch Vụ Giới Hạn:  2 x mỗi tháng qua hệ thống y tế từ xa/2x mỗi tháng tại 
phòng khám; số ngày giới hạn tại phòng khám; các nhà cung cấp chỉ ở phòng khám 2 ngày mỗi 
tuần theo lịch làm việc luân phiên  
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***Khả Năng Gia Tăng Dịch Vụ Kết Hợp hoặc Trực Tiếp:   Vẫn cung cấp theo mô hình 2x2 
nhưng các nhà cung cấp có thể tăng thêm số ngày ở phòng khám lên đến 3 hoặc 4; một ít gia 
đình có thể gia tăng dịch vụ trực tiếp hàng tuần dựa trên trường hợp cần thiết. 
 
 
Trong Giai Đoạn 4; Các gia đình có thể trở lại dịch vụ trực tiếp hàng tuần.  Các nhà 
cung cấp có thể trở lại phòng khám theo toàn bộ lịch làm việc hoặc làm việc theo chỉ 
đạo để lập kế hoạch kết hợp làm việc từ xa/phòng khám còn tùy vào lượng hồ sơ.   
 
Hậu Khởi Đầu An Toàn:  Tất cả nhà cung cấp sẽ tiếp tục lịch làm việc tại chỗ khi cần.  
Tuy nhiên, các dịch vụ có thể vẫn còn được cung cấp theo một mô hình kết hợp hoặc 
từ xa theo yêu cầu của gia đình/đề nghị của bác sĩ chuyên khoa.   
 


