Sử dụng hỗ trợ
bằng hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng hỗ trợ bằng hình ảnh
Hỗ trợ bằng hình ảnh có thể giúp quý vị diễn đạt với con và giúp con diễn đạt với quý vị. Khi trẻ vừa được nghe lại vừa
được nhìn cùng một lúc thì có thể giúp cho trẻ hiểu và học dễ hơn.

Tại sao hỗ trợ bằng hình ảnh lại có tác dụng:

Trước hết, quý vị hãy tự hỏi:

Vì các thông điệp bằng hình ảnh là cách nhắc nhở giúp nhớ mãi

Những gì con tôi thấy khó?

Hỗ trợ bằng hình ảnh chuyển giao thông điệp bằng lời hoặc
không bằng lời.

Những gì con tôi thích?

Hỗ trợ bằng hình ảnh bao gồm từ ngữ, dấu hiệu, hình tượng và đồ vật
Hỗ trợ bằng hình ảnh giới hạn thông điệp bằng lời để làm cho
thông điệp bằng hình ảnh trở nên rõ ràng hơn

Những gì làm cho con tôi rất ham thích và con tôi
rất giỏi trong những điều gì?
Điều gì con tôi đã có thể làm được?

Bất cứ ai cũng có thể tạo ra và sử dụng các hỗ trợ bằng hình ảnh. Dưới đây là một số ý tưởng cho quý vị:

Sử dụng các đồ vật để chỉ
cho con cách làm việc gì

Làm bản đối kiểm

Sử dụng các động tác,
lên giọng xuống giọng và
làm các cử chỉ ra dấu

Câu chuyện xã hội – dùng con quý vị
làm nhân vật cho câu chuyện hoặc
các nhân vật được con quý vị ưa thích

Làm một cuốn chuyện bằng tranh cười :
vừa vẽ và vừa kể chuyện, vẽ các nhân vật
bằng các đoạn thẳng và ghi lời vào ô
hình bong bóng cho câu chuyện

Chụp hình các nơi chốn
và mọi người

ghi chữ cùng hình ảnh

Tìm các hình ảnh trên
mạng internet

Dùng ký hiệu mầu cho
các chỉ dẫn và thông
lệ hàng ngày

Dùng các ứng dụng trên
điện thoại chẳng hạn như
máy bấm giờ, lịch biểu

Mỗi lúc chỉ làm một
việc với con mà thôi

Nếu quý vị có điều gì lo ngại về sự phát triển của con mình, hãy gặp bác sĩ hoặc chuyên viên có thể giúp con quý vị.
Nói chuyện với ai đó sẽ tốt hơn là ‘để chờ xem sao’.
The Positive Partnerships initiative is funded by the Australian Government Department
of Education and Training through the Helping Children with Autism Package. The views
expressed in this publication do not necessarily represent the views of the Australian
Government or the Australian Government Department of Education and Training.
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Using Visual Supports

Using Visual Supports
How to use visual supports
Visual supports can help you to communicate with your child and help your child to communicate with you.
If children hear and see things at the same time it can support them to understand and learn.

Why they work:

First, ask yourself:

Visual messages are a permanent reminder

What does my child find difficult?

They give a verbal and non-verbal message

What does my child like?

They include words, signs, symbols and objects

What are my child’s interests and what is he or she
really good at?

They limit verbal messages to make the visual
message clearer

What can my child already do?

Anyone can make and use visual supports. Here are some ideas for you:

use objects to show
your child what to do

make checklists

make a comic book script:
draw and tell the story as
you go, using stick figures
and speech bubbles

use body movements,
voice range and gestures

social story – use your child or
your child’s favourite character

apps on phones,
i.e. timers, schedules

take photos of places
and people

put words with pictures

find images on the internet

colour code routines
and instructions

do one thing at a
time with your child

If you are concerned about your child’s development, see your doctor or a professional that helps your child.
It is better to talk to someone than to ‘wait and see’.

Go to positivepartnerships.com.au

