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Hội Thảoề Giai ĐoạBan
Đầu Tiểu Bang ây Úc
Các hội thảo về Giai Đoạn Ban Đầu được thực hiện trong suốt cả năm dành cho các bậc cha mẹ, người chăm sóc và gia đı̀nh của trẻ nhỏ
dưới độ tuổi đi học mà gần đây đã được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn phổ tự kỷ hoặc được giới thiệu để nhận đánh giá.
Các hội thảo nhằm hỗ trợ cha mẹ trong “giai đoạn ban đầu” của hành trı̀nh mà họ phải trải qua thông qua quy trı̀nh đánh giá và chẩn
đoán. Các hội thảo được tổ chức thành các nhóm nhỏ để cung cấp cho cha mẹ cơ hội gặp gỡ nhau.
Các hội thảo này dựa trên nghiên cứu hiện tại về việc hỗ trợ trẻ mắc bệnh tự kỷ và cung cấp cho các gia đı̀nh những chiến lược thực tế
để khuyến khı ́ch việc học tập tại nhà của trẻ.
Các hội thảo được cung cấp bao gồm:
• Hội Thảo Giới Thiệu về ASD
• Tìm Hiểu Hành Vi
• Khuyến Khı ́ch Các Tương Tác Sớm
• Lời khuyên về các kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày
• Chuyển Tiếp sang Giai Đoạn Đi Học
• Vui chơi và học hỏi các kỹ năng xã hội
• Giúp con của tôi ứng phó với sự thay đổi
Hội thảo Giai Đoạn Ban Đầu đã được phát triển bởi các cơ quan có chuyên môn
trong việc hỗ trợ trẻ và gia đı̀nh sống với ASD, bao gồm PRC và EDCASP. Những
hội thảo này được tài trợ hoàn toàn bởi dự án Giúp Đỡ Trẻ Mắc Bệnh Tự Kỷ của Chı ́nh Phủ Uc.
Tất cả các hội thảo đều được các cố vấn đã được đào tạo có kinh nghiệm về ASD cung cấp. Sẵn có các hội thảo gặp gỡ trực ếp ở cả
các khu vực thành thị và nông thôn. Các gia đı̀nh đang sống tại các vùng nông thôn và vùng xa xôi hẻo lánh, hoặc các gia đı̀nh bị cách
biệt vı̀ các lý do khác, có thể ếp cận hội thảo Giai Đoạn Ban Đầu qua điện thoại và hội thảo trên web có thể được sắp xếp tổ chức
theo yêu cầu.
Cần đăng ký cho tất cả các hội thảo
Để biết thêm thông n hoặc đăng ký tham dự hội thảo, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 9489 8900 hoặc gửi email đến
earlydayswa@au sm.org.au

Các Hội Thảo về Giai
Đoạn Ban Đầu và Các Kết
Quả của Hội Thảo:
Hội Thảo Giới Thiệu - 1 ngày
• Hiểu được Rối Loạn Phổ Tự Kỷ (ASD) và nó có ý nghĩa gì đối với gia đình của quý vị
• Các Chiến Lược Thực Tế nhằm trợ giúp trẻ mắc bệnh ASD và gia đình của quý vị
• Cách lựa chọn và tối đa hóa dịch vụ can thiệp
Hội Thảo về Tìm Hiểu Hành Vi - 1 ngày
• Hiểu được hành vi của con quý vị
• Xây dựng Các Chiến Lược để dạy cho con của quý vị hành vi thích hợp
• Phát triển các kỹ thuật để khuyến khích những hành vi ch cực
Khuyến Khích Các Tương Tác Sớm - 1 ngày
• Hiểu được các khối tạo dựng quan trọng dành cho tương tác và giao ếp xã hội
• Xây dựng các chiến lược thực tế giúp khuyến khích phát triển kỹ năng xã hội
• Nhận ra tầm quan trọng của các kinh nghiệm đã được chia sẻ về việc học tập của trẻ
Lời khuyên về Các Kỹ Năng Hàng Ngày - 3 ếng
• Hiểu được tại sao các kỹ năng tự chăm sóc bản thân hàng ngày có thể khó khăn đối với trẻ mắc bệnh ASD
• Dạy các chiến lược để phát triển các kỹ năng thông thường bao gồm đi vệ sinh, chăm sóc cá nhân, ăn và ngủ
• Xây dựng các chiến lược để phát triển kỹ năng cụ thể
Chuyển Tiếp sang Giai Đoạn Đi Học - 3 ếng
• Hiểu được chìa khóa dẫn đến thành công để chuẩn bị cho con của quý vị đến trường
• Các lựa chọn tài trợ dành cho trẻ trên 7 tuổi
Vui Chơi & Học Hỏi Kỹ Năng Xã Hội – 3 ếng
Trẻ mắc bệnh ASD có thể vui chơi theo nhiều cách khác với bạn bè của trẻ. Chính trong quá trình vui chơi trẻ xây dựng và trau đồi các
kỹ năng xã hội của mình.
Hội thảo ngắn này giúp những người tham gia hiểu được tại sao việc vui chơi của trẻ lại khác và cung cấp cho những người tham gia các
ý tưởng để giúp trẻ phát triển kỹ năng:
• Chơi với đồ chơi
• Bắt chước và tưởng tượng
• Chơi với Người Khác
• Chia sẻ, luân phiên nhau
Giúp Con của tôi ứng phó với thay đổi – 3 ếng
Thay đổi là thách thức đối với tất cả trẻ mắc bệnh rối loạn phổ tự kỷ.
• Xác định lý do tại sao thay đổi lại mang nh thách thức và nó tác động đến hành vi của trẻ nhỏ như thế nào
• Các chiến lược để chuẩn bị cho trẻ ứng phó với những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày
Hội thảo sẽ tập trung vào những thay đổi trong cấu trúc gia đình, chuyển nhà, đi đến
trung tâm chăm sóc trẻ, giày mới, áo quần mới và sơn phòng ngủ của trẻ.

Hội Thảo Trực Tuyến về
Giai Đoạn Ban Đầu
Có thể truy cập trực tuyến miễn phí phần lựa chọn hội thảo về Giai Đoạn Ban Đầu tại bất kỳ thời điểm nào qua trang web Mạng Lưới
Nuôi Dạy Trẻ Em. Trang web này cho phép cha mẹ và người chăm sóc thực hiện thông qua các tài liệu theo ến độ của riêng họ.
Hình thành khả năng phục hồi nhanh của quý vị đối với Căng Thẳng
Căng thẳng là một phần của cuộc sống hàng ngày trong các gia đình có trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ. Một số căng thẳng không thể tránh
khỏi nhưng căng thẳng nghiêm trọng và kéo dài có thể có các tác động êu cực đến sức khỏe và hạnh phúc của gia đình quý vị.
Hội thảo trực tuyến này sẽ giúp quý vị hình thành khả năng phục hồi nhanh của quý vị đối với căng thẳng và cung cấp các chiến lược
thực tế về cách quý vị có thể cải thiện nh trạng khỏe mạnh chung của quý vị để quý vị có thể đối phó tốt hơn với căng thẳng khi căng
thẳng phát sinh.
Kiểm Soát Căng Thẳng
Căng thẳng là một phần của cuộc sống hàng ngày trong các gia đình có trẻ mắc bệnh Rối Loạn Phổ Tự Kỷ (ASD). Một số căng thẳng
không thể tránh khỏi nhưng căng thẳng nghiêm trọng và kéo dài có thể có các tác động êu cực đến sức khỏe và hạnh phúc của gia
đình quý vị. Hội thảo trực tuyến này sẽ giúp quý vị kiểm soát căng thẳng của quý vị và cung cấp các chiến lược thực tế về cách quý vị có
thể cải thiện nh trạng khỏe mạnh chung của quý vị để quý vị có thể đối phó tốt hơn với căng thẳng khi căng thẳng phát sinh.
Hỗ trợ anh chị em
Anh chị em đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của trẻ mắc bệnh rối loạn phổ tự kỷ. Anh chị em của trẻ cũng có nhu cầu và mối
quan tâm của riêng mình. Hội thảo trực tuyến này nhằm giúp cha mẹ và những người chăm sóc khác hỗ trợ hiệu quả tất cả con của họ.
Mô hình hóa dạng video
Mô hình hóa dạng video là cách dạy kỹ năng mới hiệu quả cho trẻ mắc bệnh rối loạn phổ tự kỷ. Hội thảo trực tuyến này sẽ giúp quý vị
sử dụng mô hình hóa dạng video để dạy cho con của quý vị các kỹ năng mới. Hội thảo này nhằm giúp cha mẹ và những người chăm sóc
khác của trẻ nhỏ dưới sáu tuổi mắc bệnh rối loạn phổ tự kỷ.
Kiểm soát bản thân
Kiểm soát hành vi của chính quý vị hay kiểm soát bản thân là kỹ năng được cho là tự nhiên nhưng là kỹ năng thiết yếu để sống tốt. Hội
thảo trực tuyến này bàn về việc giúp đỡ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ phát triển kỹ năng kiểm soát bản thân.
Giấc ngủ
Chúng ta dành khoảng một phần ba cuộc đời của chúng ta để ngủ và tất cả chúng ta đều cần có giấc ngủ ngon vào ban đêm để hoạt
động hiệu quả nhất. Hội thảo trực tuyến này bàn về giấc ngủ và các chiến lược để đẩy mạnh các thói quen ngủ ngon ở trẻ nhỏ mắc
bệnh rối loạn phổ tự kỷ.
Người cha
“Họ nói rằng con của tôi bị tự kỷ”: Hội thảo trực tuyến này dành cho những người cha.
Hội thảo này dành riêng cho những người cha có trẻ nhỏ mắc hoặc bị nghi ngờ mắc bệnh rối loạn phổ tự kỷ. Đặc biệt, hội thảo này dành
cho những người cha không thể tham dự hội thảo gặp trực ếp giới thiệu về Giai Đoạn Ban Đầu mà bao gồm tài liệu hỗ trợ đa phần là
giống nhau.
Đăng nhập: www.raisingchildren.net.au/earlydays

Hội Thảo về Giai Đoạn Ban Đầu
dành cho các gia đình Thổ Dân và
Người Dân Đảo Torres Strait và
các gia đình có Văn Hóa và Ngôn
Ngữ Đa Dạng
Sẵn có hội thảo chuyên biệt về Giai Đoạn Ban Đầu dành Cho
Các Gia Đình Thổ Dân và Người Dân Đảo Torres Strait.
Các chủ đề được bao gồm trong hội thảo này là:
• Bệnh Tự Kỷ là gì
• Các dấu hiệu gì cần m kiếm nếu quý vị cho rằng con của
quý vị mắc bệnh Tự Kỷ
• Cách sử dụng hình ảnh để giúp những người mắc bệnh Tự
Kỷ; và
• Cách giúp đỡ những người mắc bệnh Tự Kỷ hay quậy phá

Cũng sẵn có các hội thảo được dịch sang tất cả các ngôn ngữ cho các gia đình có Văn Hóa và
Ngôn Ngữ Đa Dạng (CALD).

