
Các Dịch Vụ Tại Trung Tâm (Từ 3 tuổi trở lên) 
 
TIẾNG VIỆT 
 
TIẾNG TÂY BAN NHA 
 
TIẾNG SOMALI 
 
TIẾNG Ả-RẬP 
 
TIẾNG AMHARA 
 
Chúng tôi hiện đang trong Giai Đoạn 3 của chương trình Healthy Washington. Phòng 
khám Trung Tâm Trị Liệu Trẻ Em (từ 3-18 tuổi) hiện nay sẽ có thể đưa ra khả năng 
gia tăng dịch vụ Kết Hợp hoặc Trực Tiếp (xem dưới đây). 

 
 
Sự an toàn của quý vị và gia đình quý vị cũng như sự an toàn của 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 chương trình Healthy Washington của tiểu bang. Chúng tôi phải tuân theo tất cả quy định của 
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 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 và y tế từ xa. 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. Các dịch vụ y tế từ xa sẽ tiếp tục sẵn có. 
 
Chương trình này không ổn định và có thể thay đổi, tùy vào tình hình hoạt động vi rút trong cộng đồng.  
Xin biết rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin mới nhất về bất kỳ thay đổi nào.   
 
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 
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