
 دليل للعائالت التي تنتقل إىل الخدمات الشخصية للدعم املبكر 
 )ESIT( للرضع والصغار

يهدف برنامج الخدمات الشخصية للدعم املبكر للرضع والصغار 

)ESIT( إىل أن تكون عائلتك آمنة وصحية. سيتبع موفرو الخدمة 
الذين سيحرضون لزيارتك، إرشادات الوالية ووكالتهم.

هل علينا االنتقال إىل الخدمات الشخصية؟

أنت أعلم باحتياجات طفلك وعائلتك أفضل من أي شخص آخر، وُيكنك اختيار الوقت 

املناسب لالنتقال إىل الخدمات الشخصية. يتوفر منسق موارد العائلة الخاص بك وموفري 

الخدمة اآلخرون ملناقشة خياراتك.

ما هي خيارايت؟

تتوفر لدى العائالت مجموعة متنوعة من خيارات تقديم الخدمات. عىل سبيل 

املثال يكنك:

مواصلة خدمات املامرسة عن بُعد	 

اختيار مجيء موفر إىل منزلك	 

اختيار مقابلة موفر يف مكان خارجي، مثل حديقة أو الفناء الخلفي ملنزلك	 

أو أي مزيج من هذه الخيارات	 

من يتعني عليه ارتداء كاممة أثناء تقديم الخدمات الشخصية؟

سريتدي موفرو الخدمة كاممة يف منزلك. قبل الزيارات املنزلية، قد ترغب يف إجراء 

مكاملة فيديو مع املوفر الخاص بك ليعرف طفلك مالمح املوفر وهو يرتدي كاممة. 

ارشح لطفلك أن الكاممات تحافظ عىل سالمة الجميع. لن يُطلب من طفلك الذي 

يتلقى خدمات شخصية ارتداء كاممة. لكن، يُطلب منك أنت واألفراد اآلخرون فوق سن 

الخامسة يف منزلك ارتداء كاممات.

عندما يأيت املوفر إىل منزلنا، هل ستكون جلساتنا كام كانت يف 

السابق؟

إذا قررت االنتقال إىل الخدمات الشخصية، سيقوم املوفر مبراجعة متطلبات السالمة 

الخاصة بالوكالة ووصف ماهيتها. قد تجعل هذه املتطلبات الزيارات تبدو مختلفة يف 

البداية، لكنها تُطبق لسالمتك. حتى لو أن موفر الخدمة الخاص بك سيقوم بتقديم 

الخدمات الشخصية، فإن األمور قد ال تكون مامثلة ملا كانت عليه يف السابق قبل 

الجائحة. من املهم أن تشعر أنت وطفلك بالراحة أثناء الزيارات.

هل لديك أسئلة أخرى؟ 

نحن ملتزمون بإيجاد خيارات تحافظ عىل سالمة عائلتك أثناء العمل عىل تحقيق 

األهداف اإلمنائية لطفلك. إذا كانت لديك أي أسئلة، فرُيجى سؤال موفر الخدمة أو 

منسق موارد العائلة الخاص بك.

إذا كنت ترغب يف الحصول عىل نُسخ من هذا املستند بصيغة أو بلغة أخرى، فرُيجى االتصال مبمثل العالقات التأسيسية لدى دائرة 
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