Tuổi thiếu niên

Lời nói đầu
Down Syndrome Australia là liên hợp tám hiệp hội cấp
Bang và Lãnh thổ có thành viên chủ yếu là những người
mắc hội chứng Down và gia đình họ. Họ cung cấp hỗ trợ,
thông tin và nguồn lực cho mọi người trên khắp đất nước
và tụ hội cùng nhau để đại diện và thúc đẩy nhu cầu, sở
thích và nguyện vọng của những ai mắc hội chứng
Down cũng như những người hỗ trợ họ.
www.downsyndrome.org.au
Chân thành cảm ơn tất cả những ai làm việc có lương và
tình nguyện làm không lương tại các hiệp hội cấp Bang
và Lãnh thổ đã đóng góp cho công trình phát triển
tập sách này. Nội dung tập sách này đã được tập
hợp từ các nguồn lực mà các hiệp hội cấp Bang
và Lãnh thổ đã phát triển qua nhiều năm.
Down Syndrome Australia muốn ghi nhận sự đóng góp
từ những tài liệu do Hiệp hội Down Syndrome Victoria và
Hiệp hội Down Syndrome WA phát triển đối với ấn bản này.
Chỉnh sửa, thiết kế và sắp xếp do
Black Widow Design thực hiện.
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Tổng quan
Tuổi thiếu niên là thời điểm thay đổi đối với bất kỳ bạn trẻ nào.
Thông thường, đây là thời điểm những bạn trẻ có thể muốn độc lập
hơn và chịu trách nhiệm đưa ra quyết định cho chính mình. Cũng có
những thay đổi về thể chất và tâm lý trong giai đoạn này. Tuổi thiếu
niên cũng là điểm chuyển tiếp đối với nhiều bạn trẻ bắt đầu lên học
trung học và bắt đầu nghĩ về những điều họ muốn làm sau khi tốt
nghiệp.
Mỗi lĩnh vực đều có cả cơ hội và thách thức đối với bạn trẻ mắc hội
chứng Down. Cha mẹ tự nhiên lo lắng về những điều bình thường
như áp lực xã hội, dễ bị tổn thương, tình dục và an toàn về thể chất.
Cũng giống như các thiếu niên khác, những thiếu niên mắc hội chứng
Down cũng cần tìm hiểu về cơ thể, quan hệ tình cảm và tình dục của
mình.
Hướng dẫn này đã được phát triển cho phụ huynh và gia đình để
cung cấp thông tin về tuổi thiếu niên và hội chứng Down. Tài liệu này
bao gồm thông tin về việc chuyển tiếp lên trung học, tuổi dậy thì, tình
dục, chuyển tiếp sau tốt nghiệp, sức khỏe và an lạc. Không nhất thiết
phải đọc một lần trọn tài liệu này và gia đình có thể quan tâm đến một
hoặc nhiều đề tài vào một lúc nào đó. Chúng tôi cũng cung cấp thông
tin về nơi cần đến nhận thêm thông tin về từng chủ đề.

4

Chuyển tiếp
lên trung học
Chuyển từ trường tiểu học lên trung học có thể là một lần điều chỉnh
lớn đối với các bạn trẻ và gia đình họ. Có nhiều vấn đề cần xem xét
bao gồm:

• hiểu các quyền của bạn về giáo dục và khuyết tật
• chọn trường
• chuẩn bị cho bạn trẻ bước vào giai đoạn chuyển tiếp
• cung cấp hỗ trợ trong môi trường mới

Quyền hợp pháp

Có những gia đình thấy rằng việc chuyển tiếp lên trường trung học là
thời điểm mà việc tiếp cận giáo dục hòa nhập có thể trở nên khó khăn
hơn.
Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền của Người khuyết tật, Điều 24,
bảo vệ quyền của học sinh khuyết tật để họ có quyền tiếp cận giáo
dục hòa nhập. Là một nội dung trong Đạo luật Chống kỳ thị Người
khuyết tật tại Úc, tất cả các tổ chức giáo dục và đào tạo, ở mọi bang
và lãnh thổ, về mặt pháp lý đều phải đảm bảo rằng tất cả học sinh
đều có thể tiếp cận và tham gia như nhau vào chương trình giáo dục
và đào tạo của họ. Bộ Quy chuẩn Giáo dục cho Người khuyết tật quy
định rằng các tổ chức giáo dục phải tham khảo và điều chỉnh hợp lý.
Nếu bạn cảm thấy rằng con mình bị phân biệt đối xử do khuyết tật
của con, bạn nên nói cho nhà trường biết về quan điểm này. Nếu
không hài lòng với câu trả lời của họ, bạn có thể đưa vấn đề lên Bộ
Giáo dục tại Bang/Lãnh thổ của bạn. Nếu vấn đề vẫn chưa được giải
quyết, bạn có thể khiếu nại thông qua Ủy viên Chống kỳ thị Người
khuyết tật hoặc Ủy ban Nhân quyền www.humanrights.gov.au/
complaint-information.
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Chọn trường

Lựa chọn một trường trung học có thể là một quyết định khó khăn.
Điều có thể giúp ích là suy nghĩ về những điều người mắc hội chứng
Down muốn có từ việc đi học và loại môi trường học nào phù hợp
nhất với nhu cầu và tính cách của họ. Nên cùng với người mắc hội
chứng Down đưa ra quyết định này, lắng nghe quan điểm và góc nhìn
của họ. Hãy nhớ rằng không có quyết định nào là bất di bất dịch, khi
nào cần là bạn cứ đánh giá lại - bạn luôn có quyền thay đổi trường
học nếu hoàn cảnh thay đổi.
Một ý kiến hay là đến thăm các trường bạn đang cân nhắc cho người
mắc hội chứng Down. Khi đến thăm những trường, bạn nên:

• thu thập càng nhiều thông tin càng tốt để có biết rõ về việc liệu
trường này có thể cung cấp một nền giáo dục tuyệt vời cho con
bạn hay không
• mang theo danh sách các câu hỏi bạn đã chuẩn bị sẵn
• cố gắng cảm nhận xem liệu ngôi trường này có phải là nơi tích cực
và chào đón học sinh hay không
• tìm hiểu xem họ có kinh nghiệm gì trong việc hòa nhập học sinh
khuyết tật trong trường của họ.
Điều quan trọng là bạn nói chuyện với bất kỳ giáo viên chủ chốt nào,
như Điều phối viên Cấp lớp hoặc nhóm chăm sóc mục vụ, cũng như
Hiệu trưởng và nhân viên văn phòng. Thái độ của trường đối với học
sinh có nhu cầu tăng thêm là yếu tố quan trọng để cân nhắc.
Tất cả trẻ em đều đủ điều kiện nhập học tại một trường chính
quy, tuy nhiên, quyết định về lựa chọn nào tốt nhất cho
trẻ tùy vào từng gia đình. Kết quả là một số gia
đình có thể gửi con họ đến trường đặc biệt.
Đối với một số gia đình, họ khó có thể chọn
cách giáo dục hòa nhập
cho người con mắc Hội
chứng Down của mình
do cách tiếp cận tiêu
cực của trường đối với
việc ghi danh, trường
không có thái
độ hòa nhập,
hoặc những lo
ngại khác như
nạn bắt nạt. Có
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những gia đình lại chọn trường chính quy vì họ tìm được một trường
phù hợp cho con mình.
Nghiên cứu trong 40 năm qua cho thấy học sinh khuyết tật được giáo
dục trong các môi trường giáo dục phổ thông, đạt kết quả cao hơn
các bạn đồng lứa đã được giáo dục trong các môi trường riêng biệt,
cả về mặt xã hội và học tập. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về
giáo dục hòa nhập ở mục giáo dục trong Bộ tài liệu Hòa nhập Cộng
đồng của Down Syndrome Australia, có sẵn tại downsyndrome.org.
au. Điều quan trọng là phụ huynh cần thấu hiểu nghiên cứu về các
môi trường học đường khác nhau và các kết quả khác nhau. Nhưng
cuối cùng, quyết định học trường nào là một quyết định cá nhân và
mỗi gia đình cần đưa ra quyết định dựa trên những gì tốt nhất cho
con họ và gia đình họ.

Lời khuyên đối với giai đoạn chuyển tiếp đến trường
Trước niên học

• Tham gia vào chương trình chuyển tiếp do trường lên kế hoạch,
tham dự tất cả các sự kiện, kể cả những sự kiện đã được lên kế
hoạch cho tất cả học sinh sắp nhập học, cũng như những kế hoạch
dành riêng cho con bạn.

• Cả gia đình nên cùng tham dự các sự kiện của trường như Ngày
Đón khách, tạo tác phẩm, tham quan trường v.v. Cho con bạn cùng
tham quan trường.
• Nói chuyện cởi mở và thường xuyên với con bạn về việc sắp
chuyển tới trường trung học, sử dụng đề tài này để thúc đẩy con
bạn gia tăng khả năng độc lập.

• Nói về “nội quy nhà trường”. Nếu bạn quan tâm về vấn đề an toàn
cá nhân, hãy nhấn mạnh một quy tắc cụ thể như “Học sinh phải ở
trong lớp khi chuông reo”.
• Sử dụng lịch đếm ngược mà trẻ đánh dấu. Sử dụng ảnh dán trên
lịch miêu tả trường, lớp học và thầy cô giáo mới.

• Tạo một thời khóa biểu dùng hình ảnh hoặc mã màu theo tuần của
con bạn và thường xuyên nhắc đến và xem lại lịch này. Điều đó sẽ
giúp con bạn biết cách đọc thời khóa biểu tại trường mới.

• Tạo lập một thói quen tốt tại nhà tập trung vào việc chuẩn bị đi học
hàng ngày, giờ đọc sách và làm bài tập về nhà.
• Xây dựng kỹ năng độc lập. Thực hành tự mặc quần áo/cởi quần áo,
tắm vòi sen, sắp xếp cặp vở, mở hộp chứa, sử dụng cặp hồ sơ và
sách vở.
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Trong niên học

• Thiết lập cách giao tiếp với nhà trường sao cho hiệu quả đối với cả
bạn và thầy cô giáo. Tuy nhiên, việc gặp gỡ hàng ngày có thể khả
thi trong môi trường tiểu học, ở trường trung học điều này không
phải lúc nào cũng có thể thực hiện và không lợi ích đối với việc xây
dựng khả năng tự chủ và độc lập cho con bạn. Gửi email, dùng sổ
liên lạc hoặc nhật ký học sinh là những phương án khác.
• Xem nhật ký học sinh để biết thông báo và thông tin liên lạc mỗi tối.
• Cố gắng đừng xếp lịch ngoại khóa quá nhiều, đặc biệt là trong học
kỳ đầu tiên của Lớp 7.
• Dành thời gian để các cháu xả hơi, xử lý thông tin và thư giãn mỗi
ngày.
• Đảm bảo rằng các cuộc họp được lên lịch với các thành viên trong
nhóm hỗ trợ và phải lập, ký và gửi biên bản đến mọi thành viên.
• Giữ một tập hồ sơ gồm tất cả các biên bản họp nhóm Hỗ trợ Cha
Mẹ (PSG), Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP), báo cáo học kỳ và các
bản đánh giá về liệu pháp giáo dục, chỉnh ngôn, tâm lý và phục
hoạt.
• Tin tưởng rằng thầy cô giáo đang thực hiện công việc của họ,
nhưng hãy cởi mở và sẵn sàng chia sẻ thông tin, nghiên cứu và ý
tưởng giúp cho con bạn.
Tài liệu thêm

www.downsyndromevictoria.org.au/
DSV_Documents/Resources/DSV_Transition
ToSecondarySchool_digital.pdf
raisingchildren.net.au/
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Tuổi dậy thì
Trẻ em mắc hội chứng Down cũng trải qua tiến trình thay đổi về
thể chất và nội tiết liên quan đến tuổi dậy tương tự như những bạn
trẻ khác. Tuy nhiên, họ có thể trải qua tình trạng chậm phát triển sự
trưởng thành về xã hội và tự kiểm soát cảm xúc. Tìm hiểu về cơ thể
và tuổi dậy thì của họ là điều cần thiết để giúp các bạn trẻ được giáo
dục, nâng cao nhận thức và giữ an toàn cho bản thân.
Dưới đây là phần trả lời của chúng tôi đối với một số câu hỏi phổ biến
có liên quan đến tuổi dậy thì.
Trẻ em mắc hội chứng Down có trải qua những thay đổi về cảm xúc
thời niên thiếu tương tự như những bạn trẻ khác không?

Đối với trẻ sắp đến tuổi niên thiếu và thiếu niên mắc hội chứng Down
và những bạn bè cùng tuổi, những thay đổi về cảm xúc thường xảy ra
trong thời niên thiếu là như nhau. Bất kỳ thiếu niên nào sống trong
cộng đồng, được đến trường và tiếp xúc với phương tiện truyền
thông chắc chắn phát triển nhận thức về tình dục. Thiếu niên và thanh
niên mắc hội chứng Down thường thể hiện sự quan tâm đến việc
hẹn hò, hôn nhân và làm cha mẹ. Theo dự kiến họ có thể trải nghiệm
những thay đổi tiêu biểu về tâm trạng và ngoại hình tuổi niên thiếu.
Mọi người đều khác nhau và nếu bạn lo ngại về thay đổi cảm xúc thì
bạn nên nói chuyện với con bạn và tìm kiếm nguồn hỗ trợ thêm nếu
cần.
Tôi có thể chuẩn bị như thế nào cho con tôi trong tuổi dậy thì?

Cung cấp thông tin về tuổi dậy thì một cách kịp thời có thể giúp con
bạn sẵn sàng đối với những thay đổi mà tuổi dậy thì mang lại. Điều
quan trọng là cần nói chuyện với các em gái về vấn đề kinh nguyệt
trước khi các em trải nghiệm điều đó, vì điều này có thể khiến cho
em ấy bị sợ hãi nếu không biết và không chuẩn bị từ trước. Cung cấp
thông tin rõ ràng bằng cách sử dụng công cụ trực quan và hình ảnh
để mô tả những thay đổi sẽ xảy ra có thể giúp bạn hiểu sâu hơn.
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Cách bạn giúp một thiếu nữ đang hành kinh?

Các em gái mắc hội chứng Down sẽ bắt đầu hành kinh ở cùng độ tuổi
như các em gái khác. Phụ nữ thường bắt đầu hành kinh sớm nhất là
10 tuổi hoặc muộn nhất là 14 tuổi. Hầu hết các em gái và phụ nữ mắc
hội chứng Down đều có kỳ kinh đều đặn với những bất thường không
đáng kể tương tự như bạn bè đồng lứa tuổi. Quản lý việc hành kinh
thường không phải là một vấn đề lớn đối với hầu hết các em gái mắc
hội chứng Down, tuy nhiên đối với một số em thì điều này có thể gây
khó khăn hơn.
Tất cả phụ nữ nên được trao cho cơ hội để tự quản lý việc hành kinh.
Họ có thể cần:

• Giảng dạy - các em gái cần được dạy để tự quản lý việc hành kinh
của mình theo cách độc lập nhất có thể. Một số em gái học được
nhanh, trong khi những người khác cần nhiều chương trình giảng
dạy chính thức và thường xuyên ôn lại kiến thức.
• Hỗ trợ- một số em gái cần người giúp để thay băng vệ sinh và quần
lót. Các em gái khác cần có tín hiệu nhắc thay băng, hoặc ai đó ở
gần bên nhắc các em thực hiện quy trình này.
Nếu bạn đang giúp một em gái trong kỳ hành kinh của em ấy, hãy
tôn trọng phẩm giá và sự riêng tư của em ấy và để cho em ấy tự chọn
người hỗ trợ mình trong nhiệm vụ riêng tư này. Tín ngưỡng tôn giáo
và văn hóa có thể ảnh hưởng đến cách các em gái quản lý việc hành
kinh của họ và những niềm tin này cần phải được xem xét và tôn
trọng. Khi hỗ trợ bất kỳ người nào về mặt chăm sóc cá nhân, hãy nhớ
những yếu tố cơ bản về giữ vệ sinh sạch sẽ.
Để biết thêm thông tin về quản lý kỳ kinh, bạn có thể truy cập thông
tin dễ đọc từ nguồn tài liệu được phát triển ở Vương quốc Anh. Tài
liệu này giải thích kinh nguyệt là gì và điểm khác biệt giữa mọi người
ra sao. Có thể xem tài liệu đó tại: www.easyhealth.org.uk/sites/
default/files/help_ive_started_my_periods.pdf
Tài liệu thêm

www.nswcid.org.au/images/pdf/health_fact_sheets/18_Fact%20Sheet.pdf
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Tình dục và quan hệ tình cảm
Giống như những người trưởng thành khác trong cộng đồng chúng
ta, những người mắc hội chứng Down cũng có cảm xúc về tình dục
và nhu cầu thân mật. Điều quan trọng là việc thể hiện những cảm
xúc này theo những cách phù hợp về mặt xã hội, độ tuổi, được gia
đình và người chăm sóc ủng hộ để đảm bảo an toàn và an lạc. Dưới
đây là phần trả lời của chúng tôi đối với một số câu hỏi phổ biến có
liên quan đến tình dục và quan hệ tình cảm.
Còn hẹn hò thì sao?
Phát triển mối quan tâm đến việc có bạn trai hoặc bạn gái là điều phổ
biến khi mọi người trải qua thời niên thiếu. Không có lý do gì khiến
một bạn trẻ mắc hội chứng Down lại không thể có một quan hệ tình
cảm được cả đôi bên đồng thuận. Nên thảo luận về các kỳ vọng hẹn
hò phổ biến, an toàn cá nhân và hành
vi phù hợp.
Loại hình giáo dục giới tính
nào phù hợp với những
người mắc hội chứng Down?
Giáo dục giới tính phải dễ
hiểu, phù hợp với độ tuổi và
được thực hiện theo cách để
người mắc hội chứng Down
có thể hiểu được. Cần phải
bao gồm thông tin về các
khía cạnh thể chất và cảm
xúc cũng như ra quyết định,
chuẩn mực văn hóa, áp lực
từ bạn bè đồng trang lứa,
quan hệ tình cảm, kỹ năng xã
hội và cơ hội. Một điều quan
trọng nữa là nói về niềm tin,
kỳ vọng của gia đình và bất
kỳ quy tắc nào bạn đặt ra cho
con mình.
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Việc cung cấp thông tin về tình dục cho bạn trẻ mắc hội chứng Down
cần tập trung vào việc hiểu biết về cơ thể, cảm xúc, hành vi và quan
hệ tình cảm của họ trong môi trường xã hội và văn hóa của họ. Thông
tin phải mang tính sự kiện thực tế, thực tiễn và tập trung vào tầm quan
trọng của trách nhiệm cá nhân, an toàn và kỳ vọng của cộng đồng đối
với hành vi của người trưởng thành.
Phụ nữ mắc hội chứng Down có dùng biện pháp ngừa thai được
không?

Khoảng 50% phụ nữ mắc hội chứng Down vẫn có khả năng sinh sản.
Phụ nữ mắc hội chứng Down có thể sử dụng bất kỳ phương pháp
ngừa thai nào mà không bị tăng thêm nguy cơ y khoa. Người mắc
hội chứng Down cần tham gia vào mọi quyết định về việc ngừa thai.
Phương pháp được chọn sẽ phụ thuộc vào sở thích cá nhân, khả năng
sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả và các tác dụng phụ có thể
xảy ra. Các bác sĩ đa khoa có thể cho lời khuyên về các lựa chọn tránh
thai sẵn có và khuyến nghị.
Có những cân nhắc nào đặc biệt dành cho những người mắc hội
chứng Down về những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục
không?

Nam nữ mắc hội chứng Down vẫn có cùng độ nhạy cảm với các bệnh
lây truyền qua đường tình dục (STIs) như những người khác. Sử dụng
bao cao su trong lúc quan hệ tình dục là hình thức bảo vệ tốt nhất
được biết đến chống lại sự lây nhiễm qua đường tình dục. Giáo dục
giới tính nên có cả thông tin về các bệnh lây truyền qua đường tình
dục và cách giảm nguy cơ lây truyền.
Thế còn tỷ lệ lạm dụng tình dục cao hơn thì sao? Có thể làm gì để
giảm nguy cơ bị lạm dụng?

Bằng chứng cho thấy những người bị thiểu năng trí tuệ có nguy cơ bị
lạm dụng tình dục cao hơn. Điều quan trọng là tất cả mọi người mắc
hội chứng Down đều có ý thức về sự an toàn cá nhân và có thể tự bảo
vệ mình cũng như báo cáo lại mọi mối lo ngại về cách người khác đối
xử với họ. Giáo dục giới tính và học hỏi về hành vi bảo vệ được thực
hiện từ sớm trong cuộc đời mỗi người, và củng cố những kiến thức
này khi họ trưởng thành có thể giúp hỗ trợ và phát triển khả năng hiểu
biết về an toàn cá nhân.
Những người mắc hội chứng Down cần được giáo dục về giới hạn
trong những giao tiếp thể chất bình thường trong môi trường xã hội,
như vậy họ sẽ hiểu được sự khác nhau giữa hành vi phù hơp và an
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toàn và sự lạm dụng. Những người mắc hội chứng Down nên
được dạy cách sử dụng những hành vi quyết đoán cũng như biết
cách nhờ người giúp nếu họ cảm thấy không được an toàn. Điều quan
trọng là có được một mạng lưới bạn bè và thân nhân đáng tin cậy để
thảo luận về mọi vấn đề.
Nếu phụ nữ mắc hội chứng Down có thai, liệu người con có mắc hội
chứng Down không?

Ít nhất phân nửa số phụ nữ mắc hội chứng Down vẫn có thể sinh con.
Từ 35% đến 50% con của các bà mẹ mắc hội chứng Down có khả
năng mắc chứng tam bội 21 hoặc các khuyết tật về phát triển khác.
Khi nào phụ nữ mắc hội chứng Down bắt đầu mãn kinh?

Phụ nữ mắc hội chứng Down thường đạt đến thời kỳ mãn kinh sớm
hơn so với những phụ nữ khác. Đối với phụ nữ mắc hội chứng Down,
tuổi trung bình bắt đầu mãn kinh là 46 tuổi so với 51 ở dân số bình
thường.
Nếu một phụ nữ gặp các triệu chứng gây khó chịu, bác sĩ có thể đề
nghị những biện pháp điều trị như liệu pháp thay thế nội tiết.
Nam giới mắc hội chứng Down có khả năng sinh sản không?

Nghiên cứu về khả năng sinh sản của nam giới mắc hội chứng Down
còn hạn chế. Tuy nhiên, nhìn chung, nam giới mắc hội chứng Down có
khả năng sinh sản thấp hơn so với khả năng của những nam giới khác
với độ tuổi tương đương. Bất kể điều này, cần luôn luôn tránh thai để
bảo vệ chống lại việc lây nhiễm qua đường tình dục và mang thai, trừ
khi một cặp vợ chồng đã quyết định làm cha mẹ.
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Phương pháp tốt nhất để nói về tình dục và quan hệ tình cảm là gì?

Không có một cách nào chung nhất để tiếp cận giáo dục giới tính
hiệu quả cho tất cả những ai mắc hội chứng Down, do đó thông tin
cần được điều chỉnh phù hợp với trình độ hiểu biết của người đó. Ví
dụ: một số bạn trẻ có thể cần thông tin cơ bản bằng cách sử dụng
hình ảnh trong khi những bạn khác có thể hiểu được những thông
tin chi tiết hơn. Những bạn trẻ mắc hội chứng Down có thể cần được
giáo dục và hỗ trợ thêm để thể hiện giới tính của họ bằng những cách
tích cực.
Những điểm dưới đây có thể giúp bạn suy nghĩ về cách thảo luận về
tuổi dậy thì và giáo dục giới tính với người mắc hội chứng Down:

• Làm một số nghiên cứu và đảm bảo có tất cả thông tin bạn cần.
• Suy nghĩ về thời điểm và cách thức tốt nhất để tiếp cận cuộc trò
chuyện, nhằm đáp ứng khi người đó thể hiện sự quan tâm.
• Thảo luận với nhà trường về loại hình giáo dục giới tính mà họ
cung cấp và theo hình thức nào. Họ có thể có kinh nghiệm và
nguồn lực để giúp đỡ những người trẻ mắc hội chứng Down.
• Suy nghĩ về loại ngôn ngữ bạn muốn sử dụng, và dễ hiểu cho
người mắc hội chứng Down.
• Hãy cởi mở và sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
• Cố gắng truyền đạt thông tin đơn giản.
• Sử dụng các câu chuyện, hình nộm như người thật, chơi nhập vai và
các nguồn tài nguyên khác, chứ không phải là văn bản hoặc thảo
luận suông, có thể là công cụ hữu ích để giúp bạn trẻ dễ hiểu.
• Giáo dục giới tính cho bạn trẻ của bạn có thể sẽ là một quá trình
học tập phát triển dần, chứ không phải là một cuộc trò chuyện về
tình dục một lần rồi thôi. Bạn có thể cần thảo luận nhiều lần để hỗ
trợ khả năng hiểu biết về tình dục.
Tài liệu thêm

www.downs-syndrome.org.uk/for-families-and-carers/health-and-well-being/
sexual-health-and-puberty/
www.ndss.org/resources/sexuality/
www.nswcid.org.au/images/pdf/health_fact_sheets/16_Fact%20Sheet.pdf
www.ndss.org/resources/sexuality/
raisingchildren.net.au/
www.fpv.org.au/for-you/people-with-a-disability/talking-to-children-withcognitive-disabilities
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Chuyển tiếp
sau tốt nghiệp
Điều quan trọng là phải bắt đầu suy nghĩ về những điều mà người
mắc hội chứng Down có thể thích làm sau khi tốt nghiệp, cho dù đó
là việc đi làm hoặc tiếp tục học lên cao.
Điều quan trọng là hỗ trợ bạn trẻ với điều này và giúp họ ra quyết
định về địa điểm và loại công việc hoặc học tập mà họ có thể thích.
Đây có thể là một số điều cần cân nhắc:

• Người mắc hội chứng Down thích làm gì?
• Điểm mạnh của họ là gì và họ cần hỗ trợ gì thêm?
• Họ có quan tâm đến việc tiếp tục học không?
• Họ sẽ quan tâm đến loại công việc nào?
• Bạn có thể cung cấp nguồn trợ giúp nào? Bạn có thể nhận nguồn
trợ giúp khác ở đâu?
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Hiệp hội Down Syndrome Australia đã phát triển nhiều nguồn tài liệu
về việc đi làm. Có thể truy cập những tài liệu này trong mục giáo dục
của Bộ công cụ Hòa nhập Cộng đồng của Down Syndrome Australia
tại: www.downsyndrome.org.au.
Chúng tôi cũng có thông tin về giáo dục và một số nghiên cứu tình
huống về giáo dục sau khi tốt nghiệp có sẵn trong mục giáo dục của
Bộ Công cụ Hòa nhập Cộng đồng của Down Syndrome Australia có
sẵn tại www.downsyndrome.org.au.
Tài liệu thêm

Job Access - www.jobaccess.gov.au
NDIS - www.ndis.gov.au/html/sites/default/files/documents/employment_
supports_the_ndis_will_fund.pdf
Volunteering Australia - volunteeringaustralia.org

An lạc về thể chất và tinh thần

Khỏe mạnh và năng động là điều quan trọng ở mọi lứa tuổi, nhưng có
lẽ còn quan trọng hơn thế trong thời niên thiếu khi các bạn trẻ đang
trải qua nhiều thay đổi cả về thể chất và cảm xúc. Sức khỏe thể chất và
sức khỏe tinh thần đều có sự liên hệ với nhau, và chăm sóc cả hai mặt
giúp tăng cường sự an lạc.
Để khuyến khích sức khỏe thể chất tốt, người bị hội chứng Down cần
được khuyến khích:

• chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng
• tập thể dục và năng động
• ngủ đủ giấc
• không dùng bất kỳ loại ma túy hoặc rượu bia nào.
Để hỗ trợ và thúc đẩy sức khỏe tinh thần minh mẫn:

• giao tiếp cởi mở và rõ ràng với người mắc hội chứng Down, đặc
biệt là nếu có vấn đề phát sinh
• bình thường hóa việc nói về cảm giác, cảm xúc và sức khỏe tinh
thần
• dành thời gian cho nhau
• khuyến khích sử dụng công nghệ và mạng xã hội theo cách an toàn
• khuyến khích người mắc hội chứng Down xây dựng tình bạn và kết
nối xã hội với người khác
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• nêu bật những thành công và thành tựu của người đó
• tập trung vào việc tạo dựng niềm tin, thay cho thái độ tiêu cực
• khuyến khích và hỗ trợ người mắc hội chứng Down để tìm thêm
nguồn giúp đỡ nếu cần.
Tuổi niên thiếu có thể là thời điểm nhiều thách thức cho cả thiếu
niên và gia đình họ, nhưng đó là điểm chuyển tiếp trong đời sống
và việc hỗ trợ người mắc hội chứng Down trong suốt thời gian này
có thể giúp tạo dựng một tương lai khỏe mạnh và hạnh phúc cho
người đó.
Tài liệu thêm

Beyond Blue - www.beyondblue.org.au
Black Dog Institute - www.blackdoginstitute.org.au
Headspace - www.headspace.com
Raising Children Network - raisingchildren.net.au/articles/healthy_eating_
habits_teenagers.html
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Hiệp hội

New South Wales

Western Australia

Down Syndrome Association
of NSW Inc.
T: (02) 9841 4444
E: admin@dsansw.org.au
W: downsyndromensw.org.au

Down Syndrome WA
T: (08) 9368 4002
Toll free 1800 623 544
F: (08) 9368 4006
E: admin@downsyndromewa.org.au
W: downsyndromewa.org.au

Victoria
Down Syndrome Victoria
T: (03) 9486 9600
Toll Free 1300 658 873
F: (03) 9486 9601
E: info@dsav.asn.au
W: downsyndromevictoria.org.au

Queensland
Down Syndrome Association
of Queensland Inc.
T: (07) 3356 6655
F: (07) 3856 2687
E: office@dsaq.org.au
W: dsaq.org.au

South Australia
Down Syndrome
South Australia
T: (08) 8245 4600
F: (08) 8346 4521
E: info@downssa.asn.au
W: downssa.asn.au

Tasmania
Down Syndrome Tasmania Inc.
T: 1300 592 050
E: info@downsyndrometasmania.org.au
W: downsyndrometasmania.org.au

Northern Territory
Down Syndrome Association
of Northern Territory Inc.
T: (08) 8985 6222
F: (08) 8985 6266
E: dsant@octa4.net
W: downsyndroment.com.au

Australian Capital Territory
Down Syndrome
Association of ACT Inc.
T: (02) 6290 0656
F: (02) 6290 0656
E: admindsa@actdsa.asn.au
W: actdsa.org.au
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