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شكًرا لكم   اسمحوا لي في بادئ األمر أن أعرب عن أملي في أن تكونوا أنتم وأسركم بصحة وسالمة أثناء قراءة ھذه الرسالة.
على سعة صدركم وتفھمكم بینما كنا نتكیف مثلكم مع التغیرات الكبیرة في الحیاة خالل األشھر القلیلة الماضیة. ونحن نقدر 

لتحمل لدى األسر خالل ھذه األوقات الصعبة. كما نتفھم أنھ بالرغم من تقدیر بعضكم للتحول التفاؤل والمرونة والقدرة على ا
 إلى تقدیم الخدمات عبر اإلنترنت، إال أن توقف الخدمات الشخصیة مؤقتاً شكل مصاعب لآلخرین.

إیقاف تقدیم الخدمات  الدعم المبكر للرّضع واألطفال الصغار) استمرار( ESITولقد قرر مكتب والیة واشنطن لبرنامج 
 19-شخصیًا مؤقتًا، مع وجود حاالت استثنائیة محدودة، وذلك استنادًا إلى التأثیر الذي أحدثھ مرض فیروس كورونا كوفید

)COVID-19 ( بمرور الوقت والمخاوف المتعلقة بصحة األطفال واألسر وعافیتھم والذین یتلقون الخدمات وحرًصا على
 وفرون لھم ھذه الخدمات وعافیتھم.سالمة الموظفین الذین ی

لقد سمعنا كذلك أن كثیًرا منكم ممن قد اتجھوا إلى تلقي الخدمات عبر اإلنترنت حظوا بالمرونة وسھولة الوصول إلى الخدمات 
 وھناك الكثیر من األبحاث التي تدعم فاعلیة تقدیم الخدمات عبر اإلنترنت، وسیظل  والتدریب المحسن من موفري الخدمات.

 ھذا النھج المتبع في تقدیم الخدمة خیاًرا متاًحا.

إذا كنت أحد الوالدین وقررت االنتظار لتلقي الخدمات حتى یمكن تقدیمھا شخصیًا، فأنا أشجعك على تجربة تلقي الخدمات عبر 
 النمو بحیاة طفلك. فنحن نود ضمان عدم إھدار وقت ثمین خالل ھذه الفترة التي تشھد تغییًرا سریعًا في مرحلة  اإلنترنت.

 لجمیعولتلبیة االحتیاجات الفردیة   وندرك أیًضا أنھ ال یمكن تلبیة جمیع االحتیاجات من خالل تقدیم الخدمات عبر اإلنترنت.
األطفال واألسر، فإننا نطور نظًما لتحدید الحاالت االستثنائیة فیما یخص األطفال الذین یحتاجون إلى خدمات شخصیة محدودة 

سنقرر أیًضا كیفیة تقدیم ھذه الخدمات وموعدھا مع ضمان سالمة  ة أكثر انتشاًرا إلى تلقي الخدمات الشخصیة. قبل عود
إذا كنت تعتقد أن طفلك بحاجة إلى ھذه الخدمات الشخصیة المحدودة،   األطفال والوالدین والموظفین الذین یقدمون الخدمات.

 قشة الجداول الزمنیة والخیارات التي قد تكون متاحة.فیُرجى االتصال بموفر الخدمات الخاص بك لمنا

تتماشى مع خطة  ESITتجتمع مجموعة عمل صغیرة تضم موفري الخدمات واألسر على حد سواء لوضع خطة لبرنامج 
 وذلك لدعم التخطیط للعودة اآلمنة إلى الخدمات الشخصیة. Insleeالبدایة اآلمنة التي أعلنھا الحاكم 

 موعة العمل ما یلي:تتضمن أھداف مج

وضع توصیات خاصة بالحاالت االستثنائیة التي سیتم تطبیقھا، والتي من شأنھا أن تتیح لمجموعة صغیرة من  .1
 الرضع واألطفال الصغار الذین لدیھم احتیاجات عاجلة وقصیرة المدى تلقي الدعم الشخصي.

لیتم تطبیقھ بما یتماشى مع وضع خطة انتقالیة للعودة مرة أخرى إلى تقدیم الخدمات الشخصیة باستخدام نھج إقلیمي  .2
 .Insleeخطة البدایة اآلمنة التي أعلنھا الحاكم 

 من جمیع أنحاء الوالیة، واألھم من ذلك تعلیقات األسر، في خطتنا. ESITإدراج تعلیقات موفري الخدمة التابعین لبرنامج 

في ھذا  ESITوتحدیاتھا التي تتلقى خدمات توزیع استبیان عائلي في القریب العاجل والذي یساعدنا على فھم تجارب األسر 
 الوقت الصعب للغایة.

إذا كانت لدیك أي أسئلة أو مخاوف أو أفكار تود مشاركتھا مع مجموعة العمل، فیُرجى االتصال بي على 
laurie.thomas@dcyf.wa.gov. 
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 عمل معًا على اجتیاز ھذه األزمة.نشكرك على سعة صدرك بینما ن
 
 

 مع خالص التقدیر
 

 
Laurie Thomas  

 المسؤول اإلداري
 الدعم المبكر للرّضع واألطفال الصغار)( ESITعن برنامج 
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