Ποιος μπορεί
να βοηθήσει;
Ένας οδηγός που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε ποιος μπορεί να
βοηθήσει και πώς
Αυτός ο οδηγός εξηγεί ποιοι είναι οι διαφορετικοί φορείς παροχής υπηρεσιών και τι κάνουν. Αν ανησυχείτε για
την ανάπτυξη του παιδιού σας, μια συζήτηση με τα άτομα αυτά μπορεί να βοηθήσει εσάς και το παιδί σας.

Δάσκαλοι

Εργοθεραπευτές

Οι δάσκαλοι βοηθούν τα παιδιά να μαθαίνουν
δεξιότητες όπως η ανάγνωση και η γραφή,
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που
χρειάζονται επιπλέον βοήθεια, ή που μαθαίνουν και
συμπεριφέρονται διαφορετικά. Η συζήτηση με το
δάσκαλο μπορεί να τον βοηθήσει να προγραμματίσει
για τη μάθηση του παιδιού σας.

Οι εργοθεραπευτές μερικές φορές ονομάζονται
OTs. Μπορούν να βοηθήσουν το παιδί σας να
αντιμετωπίσει ή να κατανοήσει το περιβάλλον,
δηλαδή αν έχει ιδιοτροπίες στο φαγητό, ή πρόβλημα
με τους δυνατούς ήχους. Μπορούν επίσης να
βοηθήσουν με πράγματα όπως η εκπαίδευση για
την τουαλέτα, ο ύπνος, το ντύσιμο και το παιχνίδι
με τους άλλους. Οι εργοθεραπευτές μπορούν να
βοηθήσουν ένα άτομο με τη διδασκαλία μεγάλων
και μικρών κινήσεων, όπως το να γράφει, να κόβει,
να σκαρφαλώνει και να πηδά.

Παιδίατρος
Ο παιδίατρος είναι ένας γιατρός που ειδικεύεται στην
ιατρική περίθαλψη νηπίων, παιδιών και εφήβων.

Ψυχολόγοι
Οι ψυχολόγοι ονομάζονται μερικές φορές «psychs».
Οι ψυχολόγοι βοηθούν τους ανθρώπους όταν
έχουν πρόβλημα να σκεφτούν, να μάθουν νέες
δεξιότητες και σωστή συμπεριφορά. Μπορούν να
βοηθήσουν τους ανθρώπους όταν δυσκολεύονται να
ελέγχουν τα συναισθήματά τους. Ορισμένες φορές οι
ψυχολόγοι εργάζονται με ανθρώπους σε ομάδες και,
μερικές φορές, μιλούν στους ανθρώπους ατομικά.
Συχνά βοηθούν τους γονείς να μάθουν νέους
τρόπους για να διδάξουν στο παιδί τους πώς να
συμπεριφέρεται και να παίζει.

Λογοπαθολόγοι / Λογοθεραπευτές
Οι λογοπαθολόγοι μερικές φορές ονομάζονται
«speechies». Μπορούν να βοηθήσουν τους
ανθρώπους να επικοινωνούν. Μπορούν να
εξακριβώσουν αν ένα παιδί μαθαίνει πώς να
μιλήσει με τον ίδιο ρυθμό όπως τα άλλα παιδιά.
Οι λογοπαθολόγοι μπορούν να βοηθήσουν αν
υπάρχουν προβλήματα με τους ήχους/λέξεις
της ομιλίας ή τον τρόπο που μιλά το παιδί σε
διαφορετικούς ανθρώπους. Μερικές φορές μπορούν
να βοηθήσουν με την ανάγνωση.

Κοινωνικοί Λειτουργοί
Οι κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να βοηθήσουν τους
ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους
και να τους υποστηρίζουν στις δύσκολες στιγμές.
Οι κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να παρέχουν
συμβουλές και συναισθηματική υποστήριξη.
Μπορούν επίσης να βοηθήσουν με πρακτική
υποστήριξη.

Ακουολόγοι
Οι ακουολόγοι βοηθούν με την ακοή. Είναι ειδικοί που
μπορούν να διαπιστώσουν αν οι άνθρωποι έχουν
προβλήματα ακοής. Μπορούν να βοηθήσουν τους
ανθρώπους να ακούν καλύτερα.

Φυσιοθεραπευτές
Οι φυσιοθεραπευτές βοηθούν τους ανθρώπους κάθε
ηλικίας να κινούνται και να λειτουργούν καλύτερα.
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Who can help?
A guide to help you understand who can help and how
This guide explains who different service providers are and what they do. If you are worried about your child’s
development, talking to these people may help you and your child.

Teachers

Occupational Therapists

Teachers help children learn skills like reading and
writing, including children that need extra help, or
learn and behave differently. Talking to the teacher
can help them to plan for your child’s learning.

Occupational Therapists are sometimes called OTs.
OTs can help your child cope with or understand the
environment, i.e. fussy eaters, loud sounds. They
can also help with things like toilet training, sleeping,
getting dressed and playing with others. OTs can
help with teaching big and small movements, such as
writing, cutting, climbing and jumping.

Paediatrician
A Paediatrician is a medical doctor who specialises in
the medical care of infants, children and teenagers.

Psychologists
Psychologists are sometimes called ‘psychs’.
Psychologists help people when they have trouble
with thinking, learning new skills and behaving. They
can help people when their emotions are hard to
manage. Sometimes psychologists work with people
in groups and sometimes they will talk to people by
themselves. They often help parents learn new ways
to teach their child about behaving and playing.

Speech Pathologists / Therapists
Speech Pathologists are sometimes called
‘speechies’. They can help people to communicate.
They can find out if a child is learning how to talk at
the same rate as other children. Speech pathologists
can help if there are problems with speech sounds/
words or the way they talk to different people.
Sometimes they can help with reading.

Go to positivepartnerships.com.au

Social Workers
Social Workers can help people to cope with
problems and support them in difficult times.
Social Workers can provide counselling and provide
emotional support. They can help with practical
supports too.

Audiologists
Audiologists help with hearing. They are specialists
who can find out if people have hearing problems.
They can help people to hear better.

Physiotherapists
Physiotherapists help people of all ages to move and
function better.

