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Mahalagang abiso mula sa Departamento ng Pag-unlad sa mga Serbisyo tungkol sa  

Mga Pagbabago sa Kautusan para sa mga Pagpupulong 
at mga Serbisyo nang In-Person  

Ano ang dapat malaman  
Ikaw ay maaaring humiling na isagawa ang ilang 
pagpupulong at mga serbisy  sa pamamagitan ng 
telepono o bidyu.  
 
Sa panahon ng pagsiklab ng COVID-19, nais naming 
siguraduhin na manatiling malusog at nakakatanggap ng 
mga serbisyo ang mga pinagsisilbihan  

Ang iyong mga opsyon  
Ang mga Early Start na mga magulang ay maaaring 
humiling na: 

• Ang mga Pagpupulong na maganap sa 
pamamagitan ng telepono o bidyu. Kasama dito 
ang mga pagpupulong  na pagpasiya kung ang bata  
ay karapat-dapat para sa mga serbisyo ng Early 
Start . 

• Ang mga serbisyo ay maaring ihandog sa 
pamamagitan ng telepono o bidyu. Kailangan 
sabihan ang sentro ng rehiyon tungkol sa 
kahilingan bago magsimula ang mga serbisyo sa 
telepono o bidyu.  

• Kukumpirmahin ng sentro ng rehiyon ang kahilingan 
ng magulang sa pamamagitan ng koreo. 
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Para sa Individual Program Plan (IPP) o ibang mga 
serbisyo sa pagpupulong, maaaring kang humiling na: 

• Ang mga pagpupulong ay magaganap sa 
pamamagitan ng telepono o bidyu. 

• Magpapadala ang sentro ng rehiyon ng sulat upang 
kumpirmahin ang pagpupulong ay naganap sa 
pamamagitan ng telepono at bidyu. 

 

Mga Katanungan? Mangyaring makipag-ugnay sa iyong lokal na sentro ng 
rehiyon. Kung hindi ka nila matulungan, paki -email sa 
DDSC19@dds.ca.gov.  

 

Higit pang Matuto Tignan ang abiso ng Departamento tungkol sa ipinahayag 
ni Gobernador Gavin Newsom sa Emerhensiya sa Estado 
dahil sa pagsiklab ng COVID-19.  
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