
 
 

مرحبًا!   بینما نواصل ھذه الرحلة طوال فترة تفشي الجائحة، أردنا مشاركة أحدث خططنا بشأن طریقة استمرارنا في تقدیم خدمات 
ر المنزلیة (من سن   أعوام) لكل من األطفال والعائالت.  3إلى  0التدخل الُمبَّكِ

 
یجب علینا اتباع جمیع اللوائح الصادرة عن مراكز السیطرة على تظل سالمة عائلتك وكذلك سالمة موظفینا على رأس أولویاتنا. 

ر لدینا ضمن الدعم المبكر للرضع واألطفال الصغار  األمراض والوقایة منھا ووزارة الصحة والوالیة. تندرج خدمات التدخل الُمبَّكِ
)ESITق مع ). یوضح الرسم البیاني أدناه خطة إعادة الدخول اآلمنة لبرنامجنا والتي تتوافESIT  ومراحلSafe Start  الخاصة

 بواشنطن.  
 

 
 

 یتم توفیر جمیع الخدمات عن بُعد من خالل مكالمات الفیدیو (الرعایة الصحیة عن بُعد) واالتصال الھاتفي. *الخدمات االفتراضیة: 
  
خدمات شخصیة محدودة. تُؤدى الخدمات في األساس عن بُعد،  :Washington Safe Startمن خطط  2/ المرحلة  ESITمن  1المرحلة *

تتضمن االستثناءات: احتیاجات وذلك لتلبیة حاجة معینة بناًء على الضرورة الطبیة. للخدمات الشخصیة  ومع ذلك یمكن إجراء استثناءات محدودة
واحتیاجات إعاقة الحركة، وتقویم العظام وتقییمات التواصل المعزز والبدیل  التغذیة العاجلة التي ال یمكن تلبیتھا عن بُعد، واالحتیاجات البدنیة المعقدة

)AAC.والحواجز التي تحول دون الوصول إلى التدخل عن بُعد، وخدمات الرؤیة المعقدة التي ال یمكن تلبیتھا عن بُعد ،( 
 

خدمات شخصیة ُموسعة. في ھذه المرحلة، سنوسع خیارات  :Washington Safe Startمن خطط  4و 3/ المرحلتان  ESITمن  2المرحلة *
 الخدمات الشخصیة مع االستمرار في تقدیم الخدمات االفتراضیة. سیتم تحدید التفاصیل.

  



 
  
 العودة إلى الخدمات الشخصیة الكاملة، مع تقدیم :Washington Safe Startمن خطط  4/ المرحلة التي تلي المرحلة  ESITمن  3المرحلة *

 الخدمات االفتراضیة كخیار عند تفضیلھا. 
 
 
 

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.

 .karens@ctckids.org، أو 253-216-0831یُرجى إبالغنا إذا كان لدیك أي أسئلة إضافیة.  یمكنك التواصل معنا على 
 

 مع خالص التقدیر،
 

Karen Stedmanر  ، مدیرة برنامج التدخل الُمبَّكِ
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