
Ai có thể giúp?

Thầy cô giáo  
Thầy cô giáo giúp trẻ em học các kỹ năng như là đọc 
và viết, kể cả các em cần sự giúp đỡ thêm, hoặc các 
em có cách học và cư xử khác biệt. Nói chuyện với 
thầy cô giáo có thể giúp cho thầy cô lập kế hoạch 
học tập cho con quý vị.

Bác sĩ nhi đồng 
Bác sĩ nhi đồng là bác sĩ chuyên về chăm sóc sức 
khỏe cho trẻ sơ sinh, trẻ em và trẻ ở độ tuổi mới lớn.

Chuyên gia tâm lý  
Chuyên gia tâm lý (Psychologist) thỉnh thoảng được 
gọi tắt là ‘psychs’. Chuyên gia tâm lý giúp cho những 
người có vấn đề trở ngại trong việc tư duy, học kỹ 
năng mới và trong cách cư xử. Họ có thể giúp những 
người nào thấy khó kiểm soát cảm xúc của mình. 
Đôi khi chuyên gia tâm lý làm việc với mọi người 
theo từng nhóm và đôi khi họ nói chuyện riêng với 
từng người. Họ thường giúp cho cha mẹ học các 
phương pháp mới để dạy con mình về cách cư xử 
và cách chơi.

Chuyên gia chỉnh nói / Trị liệu viên chỉnh nói
Chuyên gia chỉnh nói (Speech Pathologist) đôi khi 
còn được gọi là ‘speechies’. Họ có thể giúp mọi 
người giao tiếp. Họ có thể phát hiện xem trẻ có học 
nói ở tốc độ giống như các trẻ khác hay không. 
Chuyên gia chỉnh nói có thể giúp nếu có vấn đề 
phát âm lời nói/từ ngữ hoặc cách trẻ nói chuyện với 
những người khác nhau. Đôi khi họ có thể giúp cả 
trong việc đọc.

Chuyên viên phục hồi chức năng
Chuyên viên phục hồi chức năng (Occupational 
Therapists) đôi khi còn được gọi là OT. OT có thể 
giúp con quý vị đương đầu với xung quanh hoặc hiểu 
được môi trường xung quanh trẻ, chẳng hạn như 
vấn đề chảnh ăn, hoặc tiếng động lớn. Họ cũng có 
thể giúp trong những việc như là huấn luyện trẻ dùng 
nhà vệ sinh, việc ngủ, mặc quần áo và cách chơi với 
các trẻ khác. OT có thể giúp trong việc dạy cho trẻ về 
các bước vận động lớn và nhỏ như là  viết, cắt, leo 
trèo và nhảy.

Nhân viên xã hội
Nhân viên xã hội có thể giúp mọi người đương đầu 
với các vấn đề và hỗ trợ họ trong những lúc khó 
khăn. Nhân viên xã hội có thể cung cấp dịch vụ cố 
vấn tâm lý cũng như cung cấp sự hỗ trợ về mặt tình 
cảm. Họ có thể giúp trong các hỗ trợ thực tiễn nữa.  

Chuyên gia thính giác 
Chuyên gia thính giác (Audiologist) giúp trong việc 
nghe. Họ là những chuyên gia chuyên nghiệp có 
thể phát hiện được xem một người có vấn đề về 
nghe hay không. Họ có thể giúp mọi người nghe 
được tốt hơn.  

Nhân viên vật lý trị liệu 
Nhân viên vật lý trị liệu (Physiotherapist) giúp mọi 
người ở tất cả các lứa tuổi có thể vận động và thao 
tác được tốt hơn.
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Hướng dẫn để giúp quý vị hiểu những ai có thể giúp quý vị và họ 
có thể giúp quý vị như thế nào
Bản hướng dẫn này giải thích các cơ sở cung cấp các dịch vụ khác nhau là những ai và họ làm việc gì. Nếu 
quý vị có điều gì lo lắng về sự phát triển của con mình, thì việc quý vị nói chuyện với những người này có thể 
giúp được quý vị và giúp được con quý vị. 



Who can help?

Teachers 
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.

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.

Occupational Therapists
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.

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.

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.

Go to positivepartnerships.com.au


