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Ang mga Early Days workshop ay ginaganap sa buong taon para sa mga magulang, tagapag-alaga, at mga pamilya ng mga batang hindi 
pa pumapasok sa paaralan na kamakailan lamang ay nagkaroon ng diyagnosis na may au  sm spectrum disorder, o isinangguni para 
matasa. 

Ang mga workshop ay dinisenyo upang sumuporta sa mga magulang na nasa “mga unang araw“ (Early Days) ng kanilang paglalakbay 
sa proseso ng pagtasa at diyagnosis. Ang mga Workshop ay ginagawa sa maliliit na grupo upang mabigyan ang mga magulang ng 
pagkakataong magkakila-kilala. 

Ang mga workshop na ito ay batay sa kasalukuyang pananaliksik sa pagsuporta ng mga batang may au  sm, at magbigay sa mga pamilya 
ng mga prak  kal na istratehiya para himukin ang pagkatuto ng kanilang anak sa 
tahanan.

Kabilang sa mga alay na workshop ang:
• Panimulang Workshop sa ASD
• Pag-unawa sa pag-aasal
• Paghimok sa maagang pakikipag-ugnayan
• Mga mungkahi para sa mga pang-araw-araw na kasanayan 
• Pagsulong sa paaralan 
• Pagkatuto ng laro at sosyalan
• Pagtulong sa aking anak na makayanan ang pagbabago

Ang mga Early Days workshop ay binuo ng mga ahensiyang may kasanayan sa pagsuporta ng mga bata at pamilyang namumuhay na 
may ASD, kabilang ang PRC at EDCASP. Ang mga workshop na ito ay lubos na pinopondohan ng inisya  bong pagtulong sa mga batang 
may au  sm (Helping Children with Au  sm ini  a  ve) ng pamahalaang Australya.

Lahat ng workshop ay ibinibigay ng mga sinanay na facilitator na may karanasan sa ASD. May makukuhang mga harapang workshop sa 
metropolitan at rural na pook. Ang mga pamilyang naka  ra sa mga rehiyong rural at malalayo, o nakabukod sa naiibang dahilan, 
ay makasasali sa mga early days workshop sa telepono at webinar na maisasaayos sa pamamagitan ng paghiling.

Mahalagang magrehistro para sa lahat ng workshop

Para sa higit pang impormasyon o upang magrehistro para dumalo sa isang workshop
KONTAKIN LAMANG KAMI SA 9489 8900 
o email earlydayswa@au  sm.org.au



MGA Early Days Workshop 
AT ANG KANILANG 

KALALABASAN: 
paniMULANG Workshop- 1 ARAW
• PAG-UNAWA SA Au  sm Spectrum Disorder (ASD) At ang kahulugan nito para sa inyong pamilya
• Mga Prak  kal na istratehiya upang tulungan ang batang may asd at ang inyong pamilya
• Paano pipiliin at gagami  ng lubos ang isang serbisyong namamagitan

Pag-unawa sa pag-aasal na workshop - 1 araw
• Pag-unawa sa pag-aasal ng inyong anak
• Mag-isip ng mga istratehiya upang turuan ng tamang pag-aasal ang inyong anak 
• Gumawa ng mga paraan upang itaguyod ang posi  bong pag-aasal

Paghimok sa maagang pakikipag-ugnayan - 1 araw
• Pag-unawa sa mahahalagang batayan para sa pakikipag-ugnayang sosyal at komunikasyon
• Mag-isip ng mga prak  kal na istratehiya na hihimok sa pag-unlad ng kasanayang pang-sosyal 
• Kilalanin ang kahalagahan ng pakikiha   ng karanasan para sa pagkatuto ng mga bata

Mga mungkahi para sa pang-araw-araw na kasanayan - 3 oras
• Pag-unawa kung bakit mahirap para sa mga batang may asd ang pang-araw-araw na mga kasanayan sa pangangalaga ng sarili
• Pagtuturo ng mga istratehiya para sa mga karaniwang kasanayan sa pag-unlad kabilang ang paggamit ng toilet, pangangalaga ng sarili, 

pagkain at pagtulog
• Paggawa ng mga istratehiya para sa pag-unlad ng par  kular na kasanayan

Pagsulong sa paaralan- 3 oras
• Pag-unawa sa mga susi tungo sa tagumpay para ihanda ang inyong anak para sa paaralan
• Mga mapagpipiliang pondo para sa mga batang mahigit sa 7 taon

Pagkatuto ng laro & sosyalan – 3 oras
Ang mga batang may ASD ay maaaring maglaro nang kakaiba sa kanilang mga kaibigan. Sa oras ng paglalaro nabubuo at bumubu   ang 
kanilang mga kasanayang pang-sosyal. 

Ang maikling workshop na ito ay tumutulong sa mga kasali na maunawaan kung bakit kakaiba ang paglalaro ng kanilang anak at 
nagbibigay sa kanila ng mga ideya upang tulungan ang bata sa pag-unlad ng:
• Paglalaro nang may mga laruan
• Paggaya at imahinasyon 
• Pakikipaglaro sa iba 
• Pakikiha  , paghihintay ng turno

Pagtulong sa bata na makayanan ang pagbabago – 3 oras
Ang pagbabago ay naghahamon para sa lahat ng batang nasa au  sm spectrum.
• Alamin kung bakit naghahamon ang pagbabago, at paano ito umaapekto sa pag-aasal ng mga bata
• Mga istratehiya sa paghahanda sa bata para sa mga pagbabago sa pang-araw-araw na buhay
Ang workshop ay tutuon sa mga pagbabago sa loob ng istraktura ng pamilya, paglipat 
ng bahay, pagpunta sa childcare, bagong sapatos, bagong damit at pagpipinta 
ng kanilang silid-tulugan. 



nasa online na mga Early 
Days Workshop

Isang seleksiyon ng mga Early Days workshop ang makukuha online nang libre sa anumang oras sa website ng Raising Children Network. 
Nagpapahintulot ito sa mga magulang at tagapag-alaga na gami  n ang mga materyales sa sarili nilang oras.

Pagbuo ng inyong pagkaya sa pag-aalaala
ang pag-aalaala ay bahagi ng araw-araw na buhay ng mga pamilya ng mga batang nasa au  sm spectrum. Ang ilang pag-aalaala ay hindi 
maiiwasan, ngunit ang ma  ndi at matagalang pag-aalaala ay maaaring magbigay ng nega  bong epekto sa kalusugan at kagalingan ng 
inyong pamilya. 
ang online workshop na ito ay tutulong sa inyong bumuo ng inyong pagkaya sa pag-aalaala at magbibigay ng mga prak  kal na 
istratehiya kung paano ninyo mapabubu   ang inyong pankalahatang kagalingan upang mas makaya ninyong harapin ang pag-aalaala 
kapag duma  ng ito.

Pamamahala ng pag-aalaala 
ang pag-aalaala ay bahagi ng araw-araw na buhay ng mga pamilya ng mga batang may au  sm spectrum disorder (ASD). Ang ilang pag-
aalaala ay hindi maiiwasan, ngunit ang ma  ndi at matagalang pag-aalaala ay maaaring magbigay ng nega  bong epekto sa kalusugan at 
kagalingan ng inyong pamilya. 
ang online workshop na ito ay tutulong sa inyong mamahala ng inyong pag-aalaala at magbibigay ng mga prak  kal na istratehiya kung 
paano ninyo mapabubu   ang inyong pankalahatang kagalingan upang mas makaya ninyong harapin ang pag-aalaala kapag duma  ng ito. 

Pagsuporta sa mga kapa  d 
Ang mga kapa  d ay may mahalagang papel sa buhay ng mga batang nasa au  sm spectrum. Mayroon din silang sarili nilang mga 
pangangailangan at alalahanin. ang online workshop na ito ay dinisenyo upang tumulong sa mga ina, ama at iba pang tagapag-alaga na 
maepektong suportahan ang lahat ng kanilang mga anak. 

Huwarang naka-Video 
Ang huwarang naka-Video ay maepektong paraan ng pagtuturo ng mga bagong kasanayan sa mga batang may au  sm spectrum 
disorder. Ang online workshop na ito ay tutulong sa inyo na gami  n ang huwarang naka-video upang turuan ang inyong anak ng mga 
bagong kasanayan. ang workshop na ito ay dinisenyo para sa mga ina, ama at iba pang tagapag-alaga ng mga batang wala pang anim na 
taon na may au  sm spectrum disorder.

Pamamahala ng sarili 
Ang pamamahala ng sarili ninyong pag-aasal, o pamamahala ng sarili, ay isang kasanayang madaling bale-walain, ngunit ito ay isang 
mahalagang kasanayan para sa matagumpay na pamumuhay. Ang online workshop na ito ay tungkol sa pagtulong sa inyong anak na 
nasa au  sm spectrum na paunlarin ang pamamahala ng sarili. 

Tulog
Ginagamit na  n ang halos ikatlong bahagi ng a  ng buhay sa pagtulog at kailangan na  ng lahat ang magandang tulog sa gabi upang 
makakilos tayo ng a  ng pinakamagaling. Ang online workshop na ito ay tungkol sa pagtulog at mga istratehiya sa pagtataguyod ng 
mabu  ng gawi sa pagtulog ng mga batang nasa au  sm spectrum. 

Mga ama 
“sabi nila ay may au  sm daw ang aking anak”: isang online workshop para sa mga ama. 
Ang workshop na ito ay dinisenyo para sa mga ama ng mga batang mayroon o hinihinalang may au  sm 
spectrum disorder. Higit pa, ang workshop na ito ay para sa mga ama na hindi makadalo sa 
pangunahing harapang early days workshop na sumasaklaw din sa karamihan ng ganoon 
ding materyales.

Log on to: www.raisingchildren.net.au/earlydays



Mga Early Days Workshop para 
sa mga pamilyang Aborihinal 
at Torres Strait Islander at mga 
pamilyang mula sa ibat ibang 
kultura at wika 

Ang mga espesyal na Early Days workshop ay makukuha para 
sa mga mga pamilyang Aborihinal at Torres Strait Islander. 

Ang mga paksang saklaw ng workshop na ito ay:
• ano ang Au  sm
• anu-anong mga senyal ang kailangang hanapin kung iniisip 

mong ay may au  sm ang isang bata
• paano gagami  n ang mga larawan upang tulungan ang mga 

taong may au  sm; at
• paano tutulungan ang mga taong may au  sm na 

gumagawa 

Ang mga Workshop, na isinalin sa lahat ng wika, ay makukuha rin para sa lahat ng mga pamilyang 
mula sa ibat ibang kultura at wika.


