
Kính thưa các Gia Đình CTC, 
 
Sự an toàn của con em quý vị cũng như nhân viên của chúng tôi vẫn tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của 
chúng tôi. Chúng tôi phải tuân theo tất cả quy định CDC, Sở Y Tế và tiểu bang. Các dịch vụ 0-3 Hỗ Trợ 
Sớm của CTC được xếp vào chương trình Hỗ Trợ Sớm Dành Cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Mới Biết Đi (ESIT). 
Biểu đồ dưới đây cho thấy Khung Tái Nhập ESIT được cập nhật phù hợp với chương trình khu vực về 
Healthy Washington -  Lộ Trình Dẫn Đến Hồi Phục. Hiện chúng tôi đang trong ESIT giai đoạn 2, cho 
phép các cơ quan mở rộng dịch vụ trực tiếp một cách cẩn thận. CTC hiện đang lập kế hoạch cho việc 
này. Là một phần của kế hoạch chúng tôi, (các) nhà cung cấp dịch vụ của quý vị sẽ liên hệ với quý vị để 
hỏi về mô hình chuyển giao dịch vụ ưu tiên của quý vị.  

 
 
*ESIT Giai đoạn 1: Dịch Vụ Trực Tiếp Có Hạn. Dịch vụ chủ yếu từ xa thông qua hệ thống khám chữa bệnh 
từ xa, tuy nhiên các ngoại lệ giới hạn có thể được thực hiện để tư vấn trực tiếp một lần nhằm đáp ứng 
nhu cầu cụ thể dựa vào trường hợp cần thiết về y tế.  
 
*ESIT Giai đoạn 2: Dịch vụ trực tiếp mở rộng; các tùy chọn chuyển giao dịch vụ sẽ bao gồm một mô hình 
pha trộn, với sự kết hợp giữa dịch vụ trực tiếp và dịch vụ khám chữa bệnh từ xa hoặc dịch vụ khám chữa 
bệnh từ xa liên tục.   
  
*ESIT Giai đoạn 3: Trở lại toàn bộ dịch vụ trực tiếp, với dịch vụ ảo là một tùy chọn khi được ưa thích.  
 
Kế hoạch này không ổn định và có thể thay đổi, tùy vào tình hình hoạt động vi rút trong cộng đồng của 
chúng ta. Nếu các hạt của chúng ta trở lại giai đoạn 1 của lộ trình, chúng ta sẽ được yêu cầu quay lại ESIT 
giai đoạn 1.  Xin quý vị biết rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin mới nhất về bất kỳ thay đổi 
nào.   
 
Đây là những lần thách thức đối với tất cả chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ quý vị và con 
em 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 0831 hoặc 
karens@ctckids.org. 
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