
 (مركز عالج األطفال)، CTCالسادة أسر 
 

تظل سالمة طفلك وكذلك سالمة موظفینا على رأس أولویاتنا. نحن نتبع جمیع اللوائح الصادرة عن مراكز السیطرة على األمراض 
ر المقدمة من  ضمن  3إلى  0(مركز عالج األطفال) من عمر  CTCوالوقایة منھا ووزارة الصحة والوالیة. تندرج خدمات التدخل الُمبَّكِ

یُوضح الرسم البیاني أدناه إطار العمل الُمحدث والمختص بإعادة الدخول في الدعم ). ESITطفال الصغار (الدعم المبكر للرضع واأل
  Roadmap to Recovery  -Healthy Washington) بما یتوافق مع الخطة اإلقلیمیة ESITالمبكر للرضع واألطفال الصغار (

)، ESITضع واألطفال (من برنامج الدعم الُمبَّكِر للر 2نحن اآلن في المرحلة ). خارطة طریق نحو التعافي -واشنطن المتمتعة بالصحة (
(مركز عالج األطفال) لھذا. كجزء من تخطیطنا،  CTCاآلن، یُخطط  والتي تسمح للوكاالت بتوسیع خیارت الخدمات الشخصیة بعنایة.

  سوف یتصل بك مزود (مزودي) الخدمة الخاص بك لیسألك عن نموذج تقدیم الخدمة المفضل لدیك.

 
 

ر للرضع واألطفال (من برنامج الدعم  1*المرحلة  التي تُقدم في األساس عن  -): خدمات شخصیة محدودة. تُؤدى الخدمات ESITالُمبَّكِ
عبر الخدمات الصحیة عن بُعد، ومع ذلك یمكن إجراء استثناءات محدودة لتقدیم استشارة شخصیة لمرة واحدة وذلك لتلبیة حاجة  -بُعد 

 معینة بناًء على الضرورة الطبیة. 
 

ر للرضع واألطفال ( 2 *المرحلة ): خدمات شخصیة ُموسعة؛ سوف تتضمن خیارات تقدیم الخدمة نموذًجا ESITمن برنامج الدعم الُمبَّكِ
  مختلًطا، مع مزیج من الخدمات الشخصیة وخدمات الرعایة الصحیة عن بُعد، أو خدمات الرعایة الصحیة عن بُعد المستمرة. 

  
ر للرضع واألطفال (من برنامج الدعم الُمبَ  3*المرحلة  ): العودة إلى الخدمات الشخصیة الكاملة، مع تقدیم الخدمات االفتراضیة ESITّكِ

 كخیار عند تفضیلھا. 
 

تتسم ھذه الخطة بالسالسة وقد تخضع للتغییر، استناًدا إلى نشاط الفیروس في مجتمعاتنا. إذا عادت مقاطعاتنا إلى المرحلة األولى من 
ر للرضع واألطفال ( 1بح مطالبین بالعودة إلى المرحلة خارطة الطریق، فسنُص ).  یرجى العلم أننا سنبقیك ESITمن برنامج الدعم الُمبَّكِ

 على اطالع بأیة تغییرات.  
 

رك.   ھذه أوقات عصیبة نمر بھا جمیعًا، لكننا ال نزال ملتزمین بتقدیم الدعم لك ولطفلك بالطرق األكثر أمانًا.  شكًرا لك على تفھمك وصب
 .karens@ctckids.org، أو 0831 216 253یُرجى إبالغنا إذا كان لدیك أي أسئلة إضافیة.  یمكنك التواصل معنا على 

  

https://link.zixcentral.com/u/d8dd1069/Rk7rkE_A6xGx9PvAIYY8jw?u=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDIuMzYyMDg3MjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5nb3Zlcm5vci53YS5nb3YvbmV3cy1tZWRpYS9pbnNsZWUtYW5ub3VuY2VzLWhlYWx0aHktd2FzaGluZ3RvbiVFMiU4MCU5M3JvYWRtYXAtcmVjb3ZlcnkifQ.gEX_aG0bcs6S_wAnmUYWg5pZA-JsS5qCpcZVPtTaNCU%2Fs%2F854333823%2Fbr%2F98689606764-l

