Ai Có Thể Giúp?
Một bản hướng dẫn giúp qúi vị hiểu được ai có thể giúp và giúp bằng cách nào
Mục đích của bản hướng dẫn này là để giải thích cho qúi vị biết về công việc của từng người cung cấp
dịch vụ chuyên môn dưới đây. Tìm hiểu xem họ là ai, họ làm gì và họ có thể hỗ trợ qúi vị và con của qúi vị
như thế nào.
Bác sĩ khoa Nhi
Bác sĩ khoa Nhi là một bác sĩ y-khoa chuyên môn chữa trị cho trẻ sơ sinh, trẻ em và các thiếu niên.
Chuyên viên Tâm lý
Các chuyên viên Tâm lý – đôi khi còn gọi tắt là ‘Psychs’ – giúp cho những người gặp khó khăn về lối suy
nghĩ và giúp họ học hỏi các kỹ năng mới và cách cư xử. Những chuyên viên này có thể giúp những người
gặp khó khăn trong việc đối phó với những xúc động và cảm xúc của mình. Đôi khi các chuyên viên này
còn làm việc với người ta theo nhóm. Đôi khi họ sẽ tự nói chuyện riêng với những người khác nữa.
Chuyên viên tâm lý thường giúp phụ huynh học hỏi những phương cách mới để dạy con em mình cách
chơi và cách cư xử.
Chuyên viên dạy Nói / Chuyên viên Chỉnh ngôn
Chuyên viên dạy nói đôi khi còn gọi là ‘speechies’. Các chuyên viên này có thể giúp người lớn và trẻ em
cách đối thoại. Họ có thể tìm hiểu xem nếu một em này học nói có ở mức độ giống như các trẻ em khác
hay không. Chuyên viên dạy nói có thể giúp các em nếu có trở ngại về âm thanh của lời nói, từ ngữ trẻ
em dùng khi nói hoặc cách em nói chuyện với những người khác. Đôi khi các chuyên viên này còn giúp
trong việc đọc nữa.
Chuyên viên Phục hồi Chức năng
Chuyên viên Phục hồi Chức năng (OT) giúp trẻ em và người lớn trong việc di chuyển, cách tự làm cho
chính mình và lối suy nghĩ. Họ có thể giúp cho các em học cách chơi. Đôi khi họ còn giúp con em qúi vị
cách đối phó với những âm thanh lớn, hoặc ánh sáng qúa chói. Đồng thời họ còn có thể giúp các em
trong những việc như bỏ tã, vẽ và leo trèo.
Nhân viên Xã hội

Nhân viên xã hội giúp cho người ta cải thiện phẩm chất cuộc sống của họ. Nhân viên xã hội có
thể tư vấn và hỗ trợ về mặt cảm xúc. Họ cũng có thể hỗ trợ về mặt thực tế nữa.
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Chuyên viên Thính giác

Chuyên viên thính giác giúp trong việc nghe âm thanh. Họ là những chuyên viên có thể tìm xem
nếu trẻ em và người lớn có bị trở ngại về nghe hay không. Họ có thể giúp người ta nghe được rõ
hơn. Họ có thể giúp tìm xem nếu trẻ có bị ‘chất keo đóng trong lỗ tai’ không. Chứng này có thể
làm cho trẻ nghe không được rõ.
Chuyên viên vật lý trị liệu
Chuyên viên vật lý trị liệu giúp người ta trong mọi lứa tuổi về cách di chuyển và vận động tốt hơn.
Giáo viên
Giáo viên giúp trẻ em học hỏi một số kỹ năng bao gồm đọc và viết. Họ đã trải qua khóa huấn luyện giáo
chức bao gồm việc hoạch định và dạy học cho trẻ em có các lối học tập khác nhau.
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