
راهنمای خانواده هایی که به خدمات حمایت اولیه حضوری برای 
نوزادان و خردساالن )ESIT( انتقال می یابند 

هدف از برنامه ESIT ایمن و سالم بودن خانواده شما 
است. ارائه دهندگان خدماتی که برای دیدن شما می آیند 

از دستورالعمل های دولت و آژانس های خود پیروی 
می کنند. 

آیا الزم است به خدمات حضوری انتقال یابید؟
شما نیازهای خانواده و کودک خود را بهتر از هر کس دیگری 

می دانید، و می توانید زمان مناسب برای انتقال به خدمات حضوری را 
انتخاب کنید. هماهنگ کننده منابع خانواده شما و سایر ارائه دهندگان 
خدمات شما برای صحبت درباره گزینه های شما در دسترس هستند.

گزینه های من چه هستند؟
خانواده ها از گزینه های ارائه خدمات متفاوتی برخوردار هستند. به 

عنوان مثال،  شما ممکن است:

همچنان به خدمات تمرین از راه دور ادامه دهید.	 
انتخاب کنید که ارائه دهنده ای به منزلتان بیاید.	 
 انتخاب کنید که ارائه دهنده  را در مکانی خارج از منزل، مثل 	 

پارک یا حیاط پشتی خود مالقات کنید
یا هر ترکیبی از این ها	 

چه کسانی باید در خدمات حضوری ماسک بزنند؟
ارائه دهندگان در منزل شما ماسک می زنند. قبل از مالقات های 

در منزل ممکن است بخواهید  با ارائه دهنده خود تماس تصویری 
داشته باشید تا به کودکتان نشان دهید که ارائه دهنده ای که ماسک 

می زند چه شکلی است. به کودکتان توضیح دهید که ماسک شما را 
ایمن نگه می دارد. کودکتان که می خواهد خدمات حضوری دریافت کند 
الزم نیست ماسک بزند. اما، از شما و سایر افراد باالی پنج سال که در 

منزل شما هستند خواسته می شود که ماسک بزنند.

وقتی ارائه دهنده من به خانه مان می آید، آیا جلسات ما 
مثل قبل خواهد بود؟

چنانچه تصمیم به انتقال به خدمات حضوری بگیرید، ارائه دهنده شما 
ملزومات ایمنی آژانس را بررسی می کند و شرح می دهد که خدمات 
به چه صورت خواهد بود. این ملزومات ممکن است در ابتدا حس 

متفاوتی از جلسات به شما بدهد اما آنها برای ایمنی شما لحاظ شده اند. 
حتی اگر ارائه دهنده شما خدمات حضور ارائه دهد، رویه ها ممکن 

است دقیقاً به همان صورت قبل از پاندمی نباشد. مهم است که شما و 
کودکتان در مالقات ها احساس راحتی کنید.

سؤالت دیگری دارید؟ 
ما متعهدیم گزینه هایی را پیدا کنیم که در حین کار برای پرورش 

اهداف رشدی کودک شما ایمنی شما و خانواده تان را حفظ کنیم. چنانچه 
سؤالی داشتید، لطفاً از ارائه دهنده خدمات خود یا هماهنگ کننده منابع 

خانواده خود بپرسید.
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