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Các Dịch Vụ Được Hiệp
Hội Tự
ự Kỷ
ỷ Tiểu Bang
Tây Úc Cung Cấp
Hiệp Hội Tự Kỷ là một trong các nhà cung cấp dịch
vụ chuyên điều trị bệnh Tự Kỷ Phi Lợi Nhuận lớn nhất
nước Úc. Hiệp Hội này cung cấp các dịch vụ cho các
cá nhân mắc bệnh Rối Loạn Phổ Tự Kỷ và gia đình
của các cá nhân này từ thời thơ ấu cho đến giai đoạn
trưởng thành.
Các dịch vụ bao gồm:
• Hỗ trợ các gia đình sau chẩn đoán
• Các chương trình Can Thiệp Sớm
• Chăm sóc trẻ tùy theo dạng tự kỷ cụ thể
• Các chương trình hỗ trợ tại trường học
• Sinh Hoạt Cộng Đồng
• Các dịch vụ thay thế chăm sóc thay thế dành cho
trẻ em
• Các dịch vụ gia đình và chuyên môn
• Hỗ trợ sống độc lập
• Các dịch vụ hỗ trợ việc làm chuyên biệt
• Các dịch vụ đào tạo nghiệp vụ
• Hỗ trợ tại nhà
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Tự Kỷ
là gì?

Tự Kỷ là gì?
Thuật ngữ Rối Loạn Phổ Tự Kỷ (ASD) được sử dụng để mô tả một nhóm
các rối loạn liên quan chặt chẽ với nhau, tất cả đều thuộc cùng nhóm
chẩn đoán và cùng chung các triệu chứng cốt lõi. Các rối loạn này bao
gồm Tự Kỷ, Hội Chứng Asperger và Rối Loạn Phát Triển Lan Tỏa không
đặc hiệu. (Để cho dễ sử dụng, thuật ngữ ‘Tự Kỷ’ sẽ được dùng xuyên suốt
tài liệu này nhằm bao gồm tất cả các rối loạn này).

Tự Kỷ: Các Dấu Hiệu Ban Đầu
Tự kỷ là tình trạng khuyết tật phức tạp và kéo dài suốt đời về phát triển
bắt nguồn từ sinh học thần kinh. Có khoảng một trong 160 trẻ em ở Úc
được chẩn đoán mắc ASD.
Một trong các dấu hiệu đầu tiên, có thể cảnh báo cha mẹ về thực tế con
của họ đang không phát triển bình thường là cách thức trẻ nhỏ phản
hồi lại cha mẹ. Trẻ có thể không học nói hoặc có khả năng nói rất hạn
chế. Trẻ cũng có thể gặp nhiều khó khăn trong việc nhận hiểu lời nói của
những người khác.
Một số trẻ em mắc bệnh Tự Kỷ có thể phát triển ngôn ngữ nói tốt. Tuy
nhiên, ngôn ngữ của trẻ rất cứng nhắc và mang nghĩa đen; ngôn ngữ
thiếu tính giao tiếp xã hội và không được sử dụng theo cách thức trò
chuyện.
Cha mẹ có thể nhận thấy rằng trẻ đang trong giai đoạn tập đi mắc bệnh
Tự Kỷ không có vẻ thích thú chơi đùa với các trẻ khác. Họ cũng có thể
nhận thấy con mình đang không chơi đồ chơi một cách sáng tạo. Thay
vào đó, trẻ có thể dành thời gian sắp xếp đồ chơi thành các hàng ngăn
nắp; hoặc lặp đi lặp lại cùng một trình tự đùa chơi nào đó hoài không
ngừng.

Các Đặc Điểm Thường Gặp của Bệnh Tự Kỷ
• Kỹ năng tương tác xã hội yếu kém, ví dụ như không quan tâm tự
nhiên đến việc chia sẻ trong các hoạt động hoặc các sở thích với
những người khác; hoặc thiếu tính phản hồi thích hợp trong giao tiếp
xã hội.
• Không biết chơi trò giả vờ.
• Thiếu ngôn ngữ; hoặc lặp lại ngôn ngữ; hoặc ngôn ngữ được sử dụng
theo nghĩa đen.
• Yếu kém trong khả năng để bắt đầu hoặc duy trì một cuộc trò chuyện.
• Mệt mỏi hoặc khó khăn khi thay đổi một thói quen.
• Phạm vi sở thích hẹp và bị hạn chế, ví dụ như có thể chỉ bận tâm
đến một đối tượng, có thể chỉ thích sắp xếp các vật thành hàng hoặc
sưu tập các vật cụ thể; có thể chỉ quan tâm đến một chủ đề hoặc các
thông tin tích lũy về một sở thích duy nhất.

Các Kết Quả Tích Cực
Trẻ em không khỏi hẳn bệnh tự kỷ khi lớn lên. Tuy nhiên, với biện pháp
can thiệp thích hợp, trẻ có thể được trợ giúp để có được nhiều kỹ năng
mà chúng tôi cho là tự nhiên, như học cách vui chơi, giao tiếp và trả lời
người khác theo phương cách giao tiếp xã hội.
Nhữngngườ imắ cb ệnh Tự Kỷ hưởnglợ i rất nhiều từ các chương trình
mà cung cấp cho họcách thức giao tiếp và phát triển các kỹ năng họcần
để tham gia vào cuộc sống hàng ngày. Với chương trình giáo dục thích
hợp và sự hỗ trợ của những người tận tâm, người mắc bệnh Tự Kỷ có thể
tiếp tục sống một cuộc sống trọn vẹn, tham gia vào các hoạt động xã
hội và theo đuổi nghề nghiệp trong cuộc sống về sau.

Có Thể Làm
Gì?
Nguyên nhân của bệnh
Tự Kỷ vẫn chưa rõ mặc
dù đã được nghiên cứu trên
toàn thế giới. Tuy nhiên, chúng
tôi biết rằng các chương trình chuyên
biệt giúp giảm đáng kể nhiều khó khăn mà
những người mắc bệnh Tự Kỷ gặp phải và cải thiện
chất lượng cuộc sống cho gia đình của họ. Với sự giảng dạy thích hợp,
trẻ mắc bệnh Tự Kỷ có thể được dạy giao tiếp bằng cách sử dụng các hệ
thống giao tiếp bằng lời nói hoặc hình ảnh và cũng có thể được giúp đỡ
để đối phó với sự thay đổi và phát triển nhiều kỹ năng xã hội cần thiết
cho cuộc sống hàng ngày.
Những người tham gia vào việc giảng dạy hoặc hỗ trợ người mắc bệnh
Tự Kỷ cần hiểu được bản chất của bệnh Tự Kỷ và nó ảnh hưởng đến
việc học tập như thế nào. Họ cần hiểu được cách học của những người
mắc bệnh Tự Kỷ và cách sử dụng các chiến lược phù hợp để vượt qua
nhiều khó khăn mà các cá nhân mắc bệnh Tự Kỷ gặp phải trong các tình
huống hàng ngày.

Việc Chẩn Đoán Có Quan Trọng Hay Không?
Nếu không chẩn đoán, trẻ mắc bệnh Rối Loạn Phổ Tự Kỷ không thể
nhận được biện pháp can thiệp và chương trình giáo dục từ chuyên gia
mà trẻ cần để phát triển hoặc phát huy tối đa các kỹ năng của trẻ. Việc
chẩn đoán được thực hiện càng sớm, các cơ hội trẻ và gia đình của trẻ
nhận giúp đỡ và hỗ trợ phù hợp càng tốt hơn.

