
یک رهنمود برای خانواده های در حال انتقال به شکل حضوری حامیت اولیه 

 )ESIT( از نوزادان و اطفال نوپا خدمات

برنامه ESIT میخواهد که شام و فامیل شام محفوظ و صحتمند 

باشد. ارئه کنندگان خدمات میخواهد که شام را بیبند و 

رهنمودهای که از دولت و اداره آنها توصیه گردیده تعقیب میکند.

ایا ما به خدمات حضوری باید انتقال یابم؟

چناچه که شام میدانید طفل و خانواده شام رضورت به بهرت از همه دارند، و شام 

میتوانید وختی مناسب را به انتقال خدمات به حضوری را انتخاب کنید. هامهنگ 

کننده منابع خانواده شام و سایر ارئه دهندگان خدمات برای بحث منودن اختیارات 

شام حارض هستند.

اختیارت من چیست؟

خانواده ها عموماٌ دارای اختیارات ارائه خدمات متنوع میباشند. برای مثال، شام 

ممکن:

به عملی منودن خدمات از راه دور ادامه دهید 

ممکن انتخاب کنید که ارئه کننده به خانه تان بیایند 

ممکن انتخاب کنید که ارئه کننده را در بیرون از خانه، مانند پارک یا هم  

حویلی مالقات کنید

یا هم از هر ترکیب این اختیارات انتخاب کنید 

در زمانی خدمات حضوری کی مکلف به پوشیدن ماسک میباشد؟

در خانه شامل ارئه کنندگان ماسک خواهم پوشید. قبل ازمالقات در خانه شام ممکن 

خواهان زنگ تلیفون تصویر شوند تا ارائه کننده را به طفل خود نشان دهید که 

وی در زمانی ماسک پوشیدن چگونه معلوم میشود. برای طفل تان توضیح دهید 

که ماسک برای محافظت هرکس میباشد. طفل شام که خدمات حضوری را دریافت 

میکند مکلف به پوشیدن ماسک نه میباشد. با وجود که شام و سایر افراد که عمر 

شان از پنج سالگی باالتر باشد از شان درخواست میشود که ماسک بپوشند.

زمانی که ارئه دهنده به خانه ما بیایند، آیا جلسه های درسی ما 

مانند قبل خواهد بود؟

اگر تصمیم شام بر این شده که به انتقال خدمات حضوری بروند، ارئه دهنده شام 

مقرارت ایمنی اداره را برسی خواهد منود و برای شام ترشیح خواهد منود که چگونه 

است. این مقررات ممکن در اوایل مالقات را مختلف منایند، اما آنها برای محافظت 

شام میباشد. حتی اگر ارائه دهنده خدمات شام خدمات حضوری را ارائه می دهد، 

ممکن است رشایط دقیقاً مانند موارد همه گیر نباشد. بسیار مهم است که در زمانی 

مالقات شام و طفل شام احساس راحتی منایند.

سواالت بیشرت؟ 

در زمانی کار کردن روی پیرشفت اهداف طفل شام ما متعهد استم که اختیارات را 

پیدا کنم که فامیل شام در امان باشد. اگر هر سوال دارند، لطفاٌ از ارائه دهند تان یا از 

هامهنگ کننده منابع خانواده تان بپرسید.

 DCYF (1-800-723-4831 | 360-902-8060 روابط وکیل 

 DA (04-2021) Dari  اگر میخواهید کاپی در فارمت دیگری یا زبانی ( متاس بیگیرند دیگر داشته باشند لطفاٌ با ConstRelations@dcyf.wa.gov(

ARCHIVED

ARCHIVED DOCUMENT. As of December 13, 2022, this document is no longer in force.

mailto:ConstRelations%40dcyf.wa.gov?subject=
mailto:ConstRelations%40dcyf.wa.gov?subject=
mailto:ConstRelations%40dcyf.wa.gov?subject=



