VIETNAMESE

Quí vị có điều gì
thắc mắc về sự
phát triển của con
quí vị không?

Tôi có thể nói chuyện với
ai về những dịch vụ trong
khu vực của tôi?
gọi

NSW

1300 1300 52
Quí vị có thể gọi từ bất cứ nơi nào trong Tiểu bang NSW với
chi phí của một cú điện thoại địa phương (có thể phải trả thêm
chi phí nếu gọi bằng điện thoại di động) để tìm hiểu về những
dịch vụ gần nơi quí vị sinh sống.
Hoặc xem trong trang mạng của chúng tôi để tìm hiểu thêm về
sự phát triển của trẻ con và việc nhờ can thiệp trợ giúp sớm:

Phỏng theo thông tin do Chương trình Phối hợp Can thiệp
Trợ giúp Trẻ em Thời Ấu thơ và được sự tài trợ của Phân Bộ
Đặc trách Cao niên, Khiếm tật và Chăm sóc tại Nhà

Catholic Care

Mỗi đứa trẻ đều phát triển theo khả năng
riêng của mỗi em. Nếu quí vị có điều gì
thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào sau đây:
Ăn uống – con của quí vị khó ăn quá và dường như
con không ăn uống đầy đủ
Giao dịch – quí vị khó biết được con mình muốn gì
Vận động – con của quí vị cần được nâng đỡ để tập
ngồi, bò hay đứng đi
Vui chơi – con của quí vị cần được giúp đỡ để chơi
đùa một mình hay với những trẻ em khác
Học hỏi những điều mới mẻ - con của quí vị dường
như không học hỏi những điều mới lạ
Hạnh kiểm – quí vị cảm thấy khó khăn để giữ cho
con không nổi cơn khó chịu giận dữ

Can thiệp trợ giúp trẻ em
tuổi ấu thơ là gì?
Can thiệp trợ giúp trẻ em tuổi ấu thơ
Bao gồm các dịch vụ y tế, trị liệu, giáo dục và hỗ trợ
Hỗ trợ những gia đình có con chậm phát triển hay
bị khiếm tật
Trợ giúp gia đình để chăm lo cho con phát triển và
khôn lớn

Nên nhớ:
Điều rất quan trọng là nên tìm sự
giúp đỡ ngay khi quí vị có điều gì quan tâm
về sự phát triển của con
Nếu quí vị lo lắng về con mình, quí vị nên yêu cầu sự
trợ giúp từ một trong những dịch vụ liệt kê tại đây. Họ
sẽ hướng dẫn về con của quí vị và quí vị cần phải làm gì
sau đó
Sau đó, nếu quí vị yêu cầu, những dịch vụ này sẽ hướng
dẫn và hỗ trợ quí vị và con của quí vị.

Tôi có thể nói chuyện với
ai về con của tôi?
Đối với trẻ em chưa đến tuổi đi học:
Dịch vụ trợ giúp trẻ em thời ấu thơ tại địa
phương của quí vị có thể có một số chuyên viên
khác biệt nhau có thể hướng dẫn và giúp quí vị đáp
ứng nhu cầu của con quí vị.
Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng địa phương của
quí vị trực thuộc Dịch vụ Cộng đồng sẽ có những
thông tin về các dịch vụ hiện hữu và cũng có thể có
những chuyên viên có thể giúp quí vị và con quí vị.
Trung tâm giữ trẻ hay giáo viên mẫu giáo của
con quí vị có thể hướng dẫn về sự phát triển của con
quí vị và các dịch vụ tại khu vực của quí vị

Hoặc
Y tá chăm lo trẻ em ấu thơ sẽ có những thông
tin hướng dẫn về cách thức trẻ em phát triển như
thế nào.
Bác sĩ gia đình tại địa phương của quí vị có
thể thảo luận về những mối quan tâm của quí vị
và nguyên nhân của những lo lắng này. Quí vị có
thể yêu cầu bác sĩ gia đình giới thiệu đến bác sĩ
chuyên khoa nhi đồng
Trung tâm Y tế Cộng đồng địa phương của quí
vị (xin xem trong điện thoại niên giám Quyển Giấy
trắng dưới đề mục Community Health Centre).

Gia đình tôi có được
những loại hỗ trợ nào?
Mỗi gia đình có những ưu điểm và nhu cầu khác
nhau
Quí vị có thể muốn tìm hiểu thêm một số dịch vụ
hỗ trợ như:
Các Dịch vụ Can thiệp Trợ giúp Trẻ em Thời Ấu thơ
Trung tâm giữ trẻ hay nhóm trẻ em vui chơi tại
địa phương của quí vị
Chuyên viên trị liậu, tâm lý gia hay nhân viên xã hội
Các chọn lựa để gửi con cho nơi khác chăm sóc
Câu lạc bộ thể thao và giải trí địa phương
Dịch vụ đại diện cho gia đình
Tư vấn phụ thêm

