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 ای بھ والدیننامھ

از صبوری و درکتان   تان ھنگام خواندن این نامھ سالم و سالمت باشید.اول از ھمھ امیدوارم کھ شما و خانواده
مان سپاسگزاریم، چرا کھ ما نیز مانند شما در حال وفق دادن خود با تحوالت بزرگی ھستیم کھ در چند ماه گذشتھ در زندگی

کنیم ھا در طول این دوران سخت ھستیم.  درک میآوری خانوادهری و تابپذیبینی، انعطافرخ داده است. ما قدردان خوش
ای کھ در کنید، اما برای برخی دیگر وقفھمان بھ ارائھ خدمات مجازی را تحسین میکھ برخی از شما تغییر روند کاری 

 ساز بوده است.خدمات حضوری ایجاد شده، مشکل

ھایی کھ در ایالت واشنگتن و نگرانی از سالمت و تندرستی کودکان و خانوادهدر طول زمان  19با توجھ بھ تأثیرات کووید 
 Early Support for Infantsدھند، دفتر ایالتی کنند و کارمندانی کھ بھ آنھا خدمات ارائھ میاز ما خدمات دریافت می

and Toddlers ) حمایت اولیھ از نوزادان و خردساالن)  (بھ اختصارESIT (ھ است کھ خدمات حضوری، بھ تصمیم گرفت
 استثنای موارد محدود، ھمچنان متوقف باشد.

تر بھ خدمات و پذیری، دسترسی سادهکنید، از انعطافایم کھ بسیاری از شما کھ از خدمات مجازی ما استفاده میشنیده
کنند، و این زی را اثبات میتحقیقات بسیاری وجود دارد کھ کارآیی خدمات مجا  دھندگان راضی ھستید.آموزش بھتر ارائھ

 روش ارائھ خدمات ھمچنان بھ عنوان یک گزینھ در نظر گرفتھ خواھد شد.

صورت حضوری دریافت کنند، پبشنھاد اند منتظر بمانند تا خدمات را بھاگر از آن دستھ افرادی ھستید کھ تصمیم گرفتھ
ھیم مطمئن شویم در طول این دوره تغییر تکاملی سریع در خوا می  کنم کھ خدمات مجازی را حداقل یکبار امتحان کنید.می

 رود.زندگی کودکتان، وقت ارزشمندتان ھدر نمی
 ھمھبھ منظور تأمین نیازھای فردی   توان از طریق خدمات مجازی تأمین کرد.دانیم کھ ھمھ نیازھا را نمیھمچنین می

تر بھ خدمات حضوری، موارد استثنا را بل از بازگشت گستردهھایی ھستیم کھ قھا، در حال توسعھ سیستم کودکان و خانواده
گیری خواھیم کرد کھ این در این مورد تصمیم  کنند. برای کودکانی کھ نیازمند خدمات حضوری محدود ھستند شناسایی می

دھند حفظ یخدمات را کجا و چگونھ ارائھ دھیم و در عین حال ایمنی کودکان، والدین و کارمندانی کھ خدمات ارائھ م
دھنده خدماتتان تماس بگیرید و کنید کھ کودکتان بھ این خدمات حضوری محدود نیاز دارد، لطفاً با ارائھاگر فکر می  شود.

 ھای موجود صحبت کنید.در مورد جدول زمانی و گزینھ

ھا با ھم دمات و خانوادهدھندگان خریزی بازگشت امن بھ خدمات حضوری، کار گروه کوچکی متشکل از ارائھبرای برنامھ
 منطبق باشد.  Insleeترتیب دھند کھ با طرح شروع ایمن فرماندار  ESITای را برای کنند تا برنامھکار می

 اھداف این کارگروه عبارتند از:

ھایی برای موارد استثنای قابل اعمال کھ بھ گروه کوچکی از نوزادان و خردساالنی کھ نیاز فوری و ارائھ توصیھ .1
 کوتاه مدت بھ دریافت خدمات حضوری دارند امکان دسترسی بھ این خدمات داده شود.

ای کھ مطابق با طرح ای بھ گونھای برای بازگشت بھ خدمات حضوری با استفاده از روش منطقھارائھ برنامھ .2
 انجام شود. Insleeشروع ایمن فرماندار 

 ھا است.از کل ایالت، و از ھمھ مھمتر خانواده ESITدھندگان خدمات برنامھ ما شامل دریافت بازخورد ارائھ

را در  ESITھایی کھ خدمات ھای خانوادهدھیم کھ بھ ما در درک تجربھ و چالشزودی نظرسنجی خانواده را انجام میبھ
 کند.کنند کمک میاین دوره بسیار سخت دریافت می
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خواھید با این کارگروه بھ اشتراک بگذارید، لطفاً با من از طریق آدرس ایمیل ر پرسش، نگرانی یا نظری دارید کھ میاگ
laurie.thomas@dcyf.wa.gov .تماس بگیرید 

 
 تان سپاسگزاریم.از صبوری و ھمکاری

 
 

 با احترام،
 

 
Laurie Thomas  

 مدیر 
Early Support for Infants and Toddlers Program 
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