Những năm đầu đời

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.
Chỉnh sửa, thiết kế và sắp xếp do
Black Widow Design thực hiện.
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Tổng quan
Những năm đầu đời là cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của
mọi trẻ em. Đối với trẻ em mắc hội chứng Down, việc cung cấp hỗ
trợ và can thiệp phù hợp trong những năm đầu có thể giúp các cháu
khỏe mạnh sau này và đảm bảo rằng các cháu có thể đạt được tiềm
năng tối đa của mình.
Không có hai trẻ mắc hội chứng Down nào là giống nhau hoàn toàn.
Mỗi trẻ sẽ có những sở trường riêng và những lĩnh vực cần được giúp
đỡ nhiều hơn một chút. Con bạn mắc hội chứng Down sẽ học và nắm
vững các kỹ năng mới nhưng có thể cần có thêm thời gian và hỗ trợ.
Các liệu pháp phù hợp sẽ giúp trẻ học giao tiếp, kỹ năng xã hội, tính
độc lập và khả năng di động. Hỗ trợ có thể bao gồm vật lý trị liệu, liệu
pháp phục hoạt, liệu pháp chỉnh ngôn và ngôn ngữ cũng như thông
tin và hỗ trợ cho gia đình trẻ. Đối với mỗi trẻ, việc kết hợp các liệu
pháp và can thiệp phù hợp sẽ dành riêng cho từng cá nhân.
Tài liệu này cung cấp thông tin cho các gia đình về
can thiệp sớm, phát triển, và hỗ trợ trong những
năm đầu đời. Tài liệu này cũng cung cấp
thông tin về NDIS và tiếp cận nguồn
hỗ trợ thông qua phương pháp Can
thiệp Sớm Tuổi ấu thơ. Không
nhất thiết phải đọc một lần trọn
tài liệu 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.
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Can thiệp từ sớm
Trong những năm đầu đời, trẻ em đạt được những kỹ năng cơ bản
chính là nền tảng cho tiến bộ trong tương lai. Trẻ em mắc hội chứng
Down thường bị chậm phát triển về một số lĩnh vực nhất định, vì vậy
việc can thiệp sớm rất có lợi khi giúp trẻ đạt được các mốc phát triển
của mình. Can thiệp sớm có thể bắt đầu bất cứ lúc nào sau khi sinh,
nhưng bắt đầu càng sớm thì càng tốt.
Các dịch vụ can thiệp sớm ở tuổi ấu thơ được thiết kế để tăng cường
cách phát triển cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi. Tuy nhiên, hầu hết
việc học tập sẽ diễn ra ngay tại nhà xen giữa những lần đến gặp các
chuyên gia, chứ không phải trong các buổi học.
Mục tiêu chính của các dịch vụ can thiệp sớm tuổi ấu thơ là giúp bạn
hiểu và đáp ứng nhu cầu phát triển của con bạn và đưa vào áp dụng
các chiến lược để hỗ trợ trẻ phát triển.
Khi gia đình và chuyên gia trị liệu cùng làm việc như một đội nhóm
đoàn kết, trẻ mắc hội chứng Down có thể đạt được kết quả tốt nhất.
Chuyên gia trị liệu không thể làm hết mọi việc, họ chỉ ở bên trẻ trong
một thời gian ngắn. Mặc dù họ có thể là chuyên gia về phát triển trẻ
em, họ không biết rành từng trẻ như cha mẹ các cháu, và ban đầu họ
không biết những chiến lược nào sẽ giúp tốt nhất cho trẻ và gia đình.
Phương pháp tốt nhất, đưa đến kết quả tốt nhất cho con của bạn, là
để các chuyên gia và phụ huynh cùng kết hợp kiến thức và chuyên
môn của họ và cùng nhau giúp trẻ.
Các dịch vụ can thiệp sớm phổ biến nhất cho trẻ em mắc hội chứng
Down là vật lý trị liệu, liệu pháp chỉnh ngôn và liệu pháp phục hoạt.
Đôi khi có thể có thêm các chuyên gia khác tham gia. Thường là với
cách tiếp cận toàn diện, khi các chuyên gia trị liệu cùng phối hợp để
đạt được các mục tiêu cụ thể cho trẻ mang lại nhiều lợi ích hơn là
nhiều chuyên gia trị liệu nhưng mỗi người làm việc riêng rẽ.
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Phát triển
Trẻ em mắc hội chứng Down đều khác nhau và mặc dù có thể bị một
số vấn đề về sức khỏe và chậm phát triển thường gặp ở hội chứng
Down, nhưng điều quan trọng là xem con bạn như một cá nhân khác
biệt và đáp ứng nhu cầu cá nhân của trẻ khi cháu yêu cầu.
Có lẽ yếu tố quan trọng nhất trong sự phát triển của trẻ em mắc hội
chứng Down là thái độ của những người xung quanh.
Điều quan trọng là đặt mục tiêu cao và tin rằng trẻ có thể đạt được,
ăn mừng mọi thành công (ngay cả những thành công nho nhỏ!) và
khuyến khích thật nhiều trong suốt hành trình. Kết nối với các gia đình
khác cũng có thể hữu ích trong việc chia sẻ các chiến lược, ý tưởng và
các phương pháp khác nhau.
Tài liệu này có liệt kê thêm thông tin về giao tiếp, phát triển ngôn
ngữ, các vấn đề về giác quan và phát triển thể chất. Nhiều lời khuyên
và chiến lược hữu ích cũng có trong hướng dẫn này cũng như những
đường link liên kết đến các nguồn tài nguyên và hỗ trợ hữu ích khác.

Giao tiếp, Tiếng nói, Ngôn ngữ và Phát triển

Trẻ em mắc hội chứng Down thường bị chậm phát triển khả năng nói.
Hầu hết trẻ em mắc hội chứng Down đến khoảng 2-3 tuổi mới biết
dùng từ đầu tiên. Nhìn chung, điều này có thể có nghĩa là trẻ biết ít
từ hơn và có thể nói bằng cụm từ ngắn hơn so với bạn bè bằng tuổi.
Trẻ cũng có thể gặp khó khăn trong việc sử dụng các kỹ năng giao
tiếp để đáp ứng tất cả nhu cầu của mình; ví dụ như so với bạn bè, trẻ
có thể nhận thấy khó sử dụng ngôn ngữ hơn để mở lời trò chuyện với
bạn bè, để nói ra nhu cầu đi vệ sinh hoặc để thu hút sự chú ý và có thể
sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ để đáp ứng các nhu cầu này.
Bằng chứng cho thấy rằng việc sử dụng ký hiệu từ khóa có thể đóng
một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển ngôn ngữ. Ký hiệu
từ khóa là việc sử dụng các dấu hiệu và cử chỉ tự nhiên để hỗ trợ phát
triển giao tiếp và ngôn ngữ cho trẻ em và/hoặc người lớn bị chậm
phát triển hoặc khó khăn trong giao tiếp.
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Việc dùng các dấu hiệu kết
hợp từ ngữ cùng nhau giúp
phát triển ngôn ngữ bằng
cách thúc đẩy trình độ
hiểu biết và sử dụng
các phương pháp
trực quan để truyền
tải thông điệp. Phụ
huynh có thể tham
gia các khóa học
về ký hiệu từ khóa
hoặc có thể được
chuyên gia chỉnh
ngôn ngữ giúp tìm
hiểu một số dấu hiệu
cơ bản.
Ngoài tình trạng chậm nói,
một số trẻ mắc hội chứng
Down còn có thể gặp khó khăn
trong việc phát âm hoặc cách phát
âm. Có những yếu tố về thể chất có thể
góp phần gây nên tình trạng này. Hốc và xoang mũi nhỏ hơn và vòm
miệng vừa nhỏ vừa cao khiến kích thước khoang miệng bị giảm.
Chuyên gia chỉnh ngôn có thể giúp trẻ em cải thiện cách phát âm.
Xu hướng có khoang mũi nhỏ hơn cũng có thể dẫn đến tình trạng
nhiễm trùng tai thường xuyên hơn và tích tụ chất lỏng ở tai trong,
một tình trạng thường được gọi là tai keo. Những tình trạng này có
thể dẫn đến mất thính lực và góp phần làm trẻ bị chậm nói. Thông
thường, các tình trạng về tai này đều có thể trị được gồm việc gắn
vòng đệm hoặc máy trợ thính vào tai. Nếu bạn nhận ra con mình thấy
khó nghe hoặc bị nhiễm trùng tái đi tái lại thì nên đi xét nghiệm thính
giác. Nếu không được điều trị, các vấn đề về thính giác có thể đưa
đến các vấn đề về phát triển và học tập ngôn ngữ.
Liệu pháp chỉnh ngôn là một nội dung quan trọng trong việc can
thiệp sớm. Liệu pháp chỉnh ngôn là một cách để cung cấp các chiến
lược và hỗ trợ để giúp trẻ phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và tiếng
nói của mình. Các chuyên gia chỉnh ngôn (đôi khi được gọi là Chuyên
gia Trị liệu Tiếng nói) giúp phát triển giao tiếp và hiểu biết từ sớm.
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Làm việc với một chuyên gia chỉnh ngôn có thể đem lại lợi ích ngay
cả trước khi trẻ bắt đầu biết nói. Con bạn phải trang bị nhiều kỹ năng
trước khi nói và trước khi học ngôn ngữ trước khi trẻ nói được những
từ đầu tiên. Bao gồm:

• khả năng bắt chước và lặp lại âm thanh
• kỹ năng thay phiên nhau - học qua các trò chơi như ‘ú òa’
• kỹ năng thị giác - nhìn vào người nói và dùng mắt dõi theo các đối
tượng
• kỹ năng thính giác - nghe nhạc và tiếng nói trong thời gian dài,
hoặc nghe âm thanh tiếng nói
• kỹ năng xúc giác - học về xúc giác, khám phá các vật thể trong
miệng
• kỹ năng vận động bằng miệng - dùng lưỡi, chuyển động môi
• kỹ năng nhận thức - hiểu thêm về môi trường và khả năng thực
hiện công việc.
Chuyên gia chỉnh ngôn có thể giúp trẻ học những kỹ năng này và cả
những kỹ năng khác như bú sữa mẹ và dùng thức ăn đặc. Đây là yếu
tố có thể giúp tăng cường cơ hàm và cơ mặt của con bạn để giúp các
kỹ năng giao tiếp sau này.

Lời khuyên để thúc đẩy phát triển kỹ năng giao tiếp:

• Nghe: Nói chuyện với bé, nghe nhạc và nhạc chuông điện thoại di
động, hát những bài theo vần điệu, bắt chước âm thanh
• Nhìn: Đồ chơi, sách vở, điện thoại di động và đèn, tự ngắm mình
trong gương, và nhìn bạn: kéo mặt, chế ra tiếng động vui nhộn,
hát, cười nói
• Trò chơi sử dụng thân thể: bé chơi ‘Rock-a-bye’, vòng
quanh vườn, chú heo con, ú òa, vẫy tay chào tạm
biệt bye-bye
• Vui chơi: Bên gia đình và bạn bè,
hôn, ôm ấp, xoa bóp, cười vui.
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Phát triển Kỹ năng Xã hội

Liên quan với phát triển giao tiếp và ngôn ngữ là phát triển các kỹ
năng xã hội và hành vi. Như với mọi trẻ em, trẻ em mắc hội chứng
Down có thể ngoan ngoãn trong một số trường hợp, nhưng lại có thể
khó ở trong các tình huống khác. Đôi khi khó khăn trong giao tiếp có
thể khiến trẻ em dùng hành động diễn tả để cố gắng truyền đạt nhu
cầu của mình.
Trẻ em mắc hội chứng Down có thể chậm phát triển về mặt xã hội so
với các bạn cùng lứa, vì vậy điều quan trọng là phải điều chỉnh mọi
kỳ vọng cho phù hợp. Một số hành vi xã hội mà cha mẹ cố gắng phát
triển cho trẻ bao gồm:

• hợp tác
• phép lịch sự
• chia sẻ
• tham gia vào các hoạt động
• lắng nghe
• kết bạn
• tôn trọng người khác.
Hành vi có thể thay đổi
theo các tình huống, tùy
vào kỳ vọng liên quan.
Trẻ em mắc hội chứng
Down, giống như mọi
trẻ em khác, đều có
lợi ích từ cách tiếp cận
nhất quán, bao gồm
tích cực củng cố hành vi
phù hợp với độ tuổi và
giai đoạn phát triển của
trẻ. Một số chiến lược
có thể giúp trẻ mắc hội
chứng Down phát triển
kỹ năng xã hội là:
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• nhấn mạnh và khen ngợi các hành vi tích cực thay vì chú ý đến hành
vi sai trái
• thực tập hình thức luân phiên tại nhà
• chia nhỏ các hướng dẫn và hướng dẫn từng bước một
• nhập vai các tình huống xã hội với con bạn
• khuyến khích trẻ nhìn người khác khi trẻ giao tiếp hoặc khi ai đó
giao tiếp với trẻ
• tìm hiểu các dấu hiệu quan trọng và dạy những người khác có liên
quan đến con bạn về những dấu hiệu chủ yếu để họ có thể giao
tiếp
• tìm kiếm các ứng dụng hữu ích bắt chước những hành vi xã hội phù
hợp; ví dụ: bắt chước việc tôi đi lại nhiều nơi
Trẻ em học được nhiều nhất ở nhà từ các thành viên trong gia đình, vì
vậy việc thể hiện và củng cố các hành vi xã hội tích cực trong nhà bạn
là phương pháp tốt nhất.
Hãy nhớ rằng, là một phụ huynh của một trẻ mới tập đi có thể là
điều vất vả và mệt mỏi! Nếu hành vi của con bạn gây rắc rối cho
bạn, xung quanh bạn luôn có nguồn hỗ trợ. Hãy liên lạc với Hội hội
chứng Down tại địa phương hoặc Đường dây hỗ trợ Phụ huynh tại
kidshelpline.com.au/parents/issues/how-parentline-can-help-you để
biết thêm lời khuyên và chiến lược.
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Xử lý cảm quan

Một số trẻ mắc hội chứng Down cũng sẽ có các vấn đề về xử lý cảm
quan. Các vấn đề xử lý cảm quan liên quan đến những khác biệt trong
cách trẻ xử lý và hành động dựa trên thông tin nhận được thông qua
các giác quan; điều này có thể tạo ra những thách thức trong việc
thực hiện các công việc hàng ngày. Các vấn đề về xử lý cảm quan có
thể dẫn đến sự vụng về, các vấn đề về hành vi, lo lắng và trầm cảm,
nếu không được giải quyết. Các vấn đề về cảm quan có thể liên quan
đến sự nhạy cảm với ánh sáng, tiếng ồn, mùi, nhiệt độ và kết cấu,
hoặc nhu cầu cần nhiều cảm giác hơn các trẻ khác.
Đôi khi, đối với cha mẹ của trẻ mắc hội chứng Down, sự khác biệt về
hành vi được xem như là một phần của việc mắc hội chứng Down. Tuy
nhiên, điều quan trọng là phải xác định bất kỳ vấn đề nào bên ngoài
góp phần vào đó và có thể được giải quyết như các khó khăn về giao
tiếp hoặc các vấn đề về giác quan.
Chuyên gia phục hoạt (OT) có thể đánh giá và làm việc với trẻ mắc hội
chứng Down về bất kỳ vấn đề giác quan nào đang diễn ra. Họ có thể
cung cấp cho gia đình các chiến lược về cách hỗ trợ mọi điểm khác
biệt trong cách trẻ xử lý nguồn cảm giác đầu vào.
Chuyên gia OT cũng có thể giúp trẻ tự xây dựng các kỹ năng của
mình. Khi trẻ còn nhỏ, chuyên gia trị liệu có thể tập trung phát triển kỹ
năng vận động tinh. Điều này bao gồm các hoạt động như đóng mở
đồ đạc, nhặt và thả đồ chơi với nhiều kích thước và hình dạng khác
nhau, xếp chồng và dựng đứng đồ vật, thao tác tay cầm và nút bấm,
trải nghiệm với bút chì màu và các kỹ năng thủ công khác. Chuyên gia
phục hoạt cũng giúp trẻ học cách ăn uống và ăn mặc, và dạy các kỹ
năng để trẻ chơi và tương tác với các trẻ khác.

Vật lý trị liệu/Phát triển thể chất

Vật lý trị liệu là quan trọng đối với trẻ mắc hội chứng Down do trẻ có
trương lực cơ thấp. Chuyên gia vật lý trị liệu làm việc với gia đình và
trẻ để giúp trẻ đạt được các mốc phát triển. Vật lý trị liệu giúp trẻ phát
triển kỹ năng vận động thô và xác định sở trường cũng như những
lĩnh vực trẻ cần hỗ trợ. Chuyên gia vật lý trị liệu có thể hỗ trợ bằng
cách dạy cho các gia đình các hoạt động thể chất, tương tác và chiến
lược để giúp trẻ hiểu và nắm vững môi trường cũng như học hỏi, giao
tiếp và phát triển các kỹ năng xã hội.
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Khả năng di động

Trẻ mắc hội chứng Down có thể bị chậm phát triển khả năng đi và có
thể gặp vấn đề trong điều phối cơ thể và dáng đi, do bị giảm trương
lực cơ. Trương lực cơ thấp là khi chiều dài của một cơ nghỉ ngơi dài
hơn một chút so với mức bình thường. Điều này có nghĩa là có ít điểm
hơn cho các sợi cơ có thể bám vào và tạo ra lực kéo trên cơ. Kết quả
là, cơ cần phải trải qua một loạt chuyển động lớn hơn, đòi hỏi cần
nhiều năng lượng hơn để di chuyển, điều này có nghĩa là trẻ sẽ mệt
mỏi nhanh hơn.
Trẻ em có thể hưởng lợi ích từ vật lý trị liệu và/hoặc liệu pháp phục
hoạt để giúp tăng khả năng vận động. Trẻ nên được khuyến khích
tham gia đầy đủ các hoạt động thể chất bao gồm chạy, nhảy dây, leo
núi, đi xe đạp và chơi bóng.
Một số trẻ mắc hội chứng Down cần đeo kính, vì tỷ lệ khiếm thị cao
hơn mức trung bình. Không có khả năng nhìn rõ cũng có thể ảnh
hưởng đến khả năng di động và phối hợp. Con bạn được khuyến
khích đi khám mắt nếu gặp khó khăn về thị lực.
Có thể dây chằng ở trên đỉnh cột sống không vững trong
hội chứng Down. Hiện tượng này được gọi là Mất vững
khớp đội-trục. Tình trạng này có thể được chẩn đoán
bằng cách chụp X-quang, tuy nhiên điều quan trọng
là phải xử lý bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào từ chứng mất
vững này vì việc khám tầm soát bằng X-quang chỉ làm
tại một thời điểm và không dự đoán được bất kỳ vấn
đề nào trong tương lai.
Một số phụ huynh chọn để con mình được kiểm tra
trước khi bắt đầu đi học mẫu giáo. Trẻ mắc hội chứng
Down và thấy bị đau cổ, cử động hạn chế hoặc dáng đi
thay đổi nên gặp chuyên gia y tế để được tư vấn.
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc câu
hỏi nào về những vấn đề này thì bạn
nên hỏi bác sĩ đa khoa, bác sĩ nhi
khoa hoặc chuyên gia vật lý trị liệu
để được tư vấn thêm. Để biết thêm
thông tin về chứng Mất vững khớp
đội-trục, mời bạn truy cập:
www.downs-syndrome.org.uk/
download-package/neckinstability/
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Kỹ năng vận động tinh và Khéo léo

Một số trẻ có thể cần thực hành thêm kỹ năng
vận động tinh. Việc này có thể áp dụng cho hoạt
động cắt, vẽ và các hoạt động khác. Chuyên gia phục
hoạt hoặc vật lý trị liệu có thể cùng với bạn và con bạn tìm
hiểu các trò chơi giúp cải thiện khả năng khéo léo. Ví dụ như yêu
cầu trẻ dùng ngón tay và ngón tay cái nhặt các vật nhỏ, hoặc chơi trò
dùng kẹp và nhíp để nhặt đồ vật.

Học cách đi vệ sinh

Như với mọi lĩnh vực phát triển khác của trẻ em, có một sự khác nhau
rất lớn về độ tuổi mà trẻ mắc hội chứng Down học được cách tự vệ
sinh và cũng tương tự về lượng thời gian, công sức và năng lượng mà
bố mẹ dành ra để đạt được điều đó. Không hề có một cách nào là
cách duy nhất để dạy trẻ đi vệ sinh. Có rất nhiều chiến lược để giúp
con bạn sẵn sàng sử dụng nhà vệ sinh thường xuyên.
Các bước dưới đây cung cấp một số ý tưởng về phương pháp dạy trẻ
đi vệ sinh.1
1. Xác định sự sẵn sàng
Việc dạy trẻ cách đi vệ sinh có hiệu quả tốt nhất khi trước đó trẻ đã có
dấu hiệu sẵn sàng. Đó có thể là việc quan tâm đến việc sử dụng nhà
vệ sinh, giữ cơ thể khô ráo trong một khoảng thời gian hoặc cho bạn
biết khi trẻ đã đi. Bạn có thể khuyến khích trẻ trong giai đoạn đầu này
bằng cách thảo luận về việc bị ướt hoặc khô, chỉ cho trẻ thấy nhà vệ
sinh hoặc thay tã trong nhà vệ sinh hoặc khu vực phòng tắm. Bạn có
thể sử dụng sách hình ảnh hoặc công cụ trực quan để khuyến khích
trẻ học từng bước trong quy trình.
2. Xác định những cản trở
Điều quan trọng là phải xác định mọi rào cản cụ thể mà con bạn có
thể đang gặp phải liên quan đến việc học cách sử dụng nhà vệ sinh.
Một vài ví dụ bao gồm:

• một số trẻ có vấn đề về giác quan có thể sợ tiếng ồn do xả nước
bồn cầu
• trương lực cơ thấp có thể khiến trẻ khó cảm thấy nhu cầu đi vệ sinh
hơn. Điều này cũng có thể đồng nghĩa với việc bị táo bón
1

www.downsyndrome.org.au/documents/voice/VOICE_Dec_2015_Starting_
Toilet_Training.pdf
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• tã dùng một lần có thể khiến trẻ khó biết khi nào trẻ bị ướt. Cho
trẻ mặc quần lót trước rồi mới mặc tã hoặc bỏ tã hoàn toàn có thể
giúp trẻ nhận thức việc bị ướt
• chậm phát triển khả năng giao tiếp và lời nói có thể khiến trẻ thấy
khó khăn hơn khi thể hiện nhu cầu đi vệ sinh. Kết hợp một dấu hiệu
với từ đó và giới thiệu từ sớm, bất cứ khi nào bạn thay tã, có thể
cung cấp cho trẻ một công cụ để sử dụng sau này.
3. Xác định động lực
Hãy suy nghĩ về những gì con bạn yêu thích và chuẩn bị sẵn gần khu
vực nhà vệ sinh. Ví dụ, cho trẻ được dùng iPad đổi lại việc ngồi lên
bồn vệ sinh. Chuẩn bị một phần thưởng đặc biệt chỉ dành riêng khi
nào trẻ chịu ngồi trên bồn vệ sinh là một phương án khác.
4. Chấp nhận sự cố
Một trong những rào cản lớn nhất trong việc dạy trẻ đi vệ sinh là việc
phải liên tục dọn dẹp. Đặt ra các chiến lược bảo vệ thảm hoặc ghế
sofa để không bị chán nản khi xảy ra sự cố, vì điều này có thể khiến
cho trải nghiệm của trẻ trở nên tiêu cực.
5. Xác định thói quen
Tính nhất quán là chìa khóa bất kể bạn quyết định làm việc bằng
phương pháp nào. Giúp cho trẻ có trải nghiệm thú vị. Điều quan
trọng là điều chỉnh các chiến lược trong quá trình giúp trẻ nếu những
chiến lược này không hiệu quả hoặc tỏ ra phản tác dụng.
Một số tài liệu hữu ích về việc dạy trẻ cách đi vệ sinh có tại:

www.ndss.org/resources/toilet-training-children-with-down-syndrome/
www.downsyndromevictoria.org.au/DSAV/Information/Online_
information_library/Toilet_training/DSAV/Families/Toilet_training.
aspx?hkey=ac3b18ae-9606-47c8-8599-3a17b11739cd
www.downsyndrome.org.au/voice_dec_2015.html
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Phương pháp can thiệp
sớm Từ Đầu đời NDIS
Chương trình National Disability Insurance Scheme (NDIS) là một
cách mới để cung cấp hỗ trợ và dịch vụ dành cho mọi lứa tuổi mắc
khuyết tật. Khoảng 460.000 người Úc dưới 65 tuổi bị khuyết tật
vĩnh viễn và nghiêm trọng sẽ được NDIS hỗ trợ cần thiết và hợp lý
để họ có thể sống bình thường.
NDIS sẽ, trong thời gian sắp tới, thay thế các chương trình hỗ trợ khác
như Better Start. NDIS hỗ trợ suốt đời cho những người được nhận
vào Chương trình. Mục tiêu của NDIS là hỗ trợ người khuyết tật hòa
nhập về xã hội và kinh tế thông qua các kế hoạch của họ.
NDIS đã phát triển phương
pháp can thiệp sớm cho tuổi
đầu đời để hỗ trợ chuyên môn,
phù hợp cho từng trẻ có lợi ích
từ can thiệp sớm.
Quy trình cho các gia đình tiếp
cận các dịch vụ ECEI thông qua
NDIS như sau:

• gia đình gặp bên cung cấp
dịch vụ can thiệp sớm (đối
tác hỗ trợ tại cộng đồng địa
phương của họ) để thảo luận
về nhu cầu của họ
• đối tác hỗ trợ xác định
các mức hỗ trợ thích hợp
cho trẻ và gia đình- điều
này có thể bao gồm
nhiều hành động
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• đối tác hỗ trợ sẽ giúp đỡ trẻ và gia đình của trẻ nếu họ cần hỗ trợ
chuyên sâu hơn. Trẻ mắc hội chứng Down tự động hội đủ điều kiện
nhận các hỗ trợ chuyên sâu hơn này. Đối tác hỗ trợ sẽ hoàn tất gói
hỗ trợ và gửi cho NDIS phê duyệt. Sau khi chương trình được phê
duyệt, gia đình có thể chọn (các) nhà cung cấp dịch vụ can thiệp
sớm mà họ muốn cùng phối hợp và dịch vụ bắt đầu hỗ trợ
• các kế hoạch sẽ được xem xét sau mỗi 12 tháng để đảm bảo cung
cấp nguồn hỗ trợ thích hợp. Việc đánh giá chương trình cũng cung
cấp cơ hội cho các gia đình đánh giá tiến độ hướng tới mục tiêu và
xác định các lĩnh vực cần thiết khác.
Kế hoạch được xét lại mỗi 12 tháng một lần hoặc khi gia đình yêu cầu
nếu hoàn cảnh có thay đổi đáng kể. Quá trình tái xét kế hoạch chính
là thời điểm để thảo luận về tiến bộ của trẻ về các mục tiêu và phát
triển đã được xác định cho trẻ. Đây là cơ hội để sửa đổi và điều chỉnh
kế hoạch để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của trẻ.
Trẻ em mắc hội chứng Down dưới 7 tuổi tự động đủ điều kiện nhận
hỗ trợ can thiệp sớm theo NDIS. Hội chứng Down được bao gồm
trong ‘Danh sách D’ là danh sách các tình trạng không yêu cầu phải
đánh giá thêm để được nhận vào chương trình.
Trẻ em trên 7 tuổi có thể cần phải cung cấp thêm
bằng chứng và báo cáo để tiếp cận nguồn hỗ trợ
khuyết tật trong chương trình NDIS.

Liên lạc với NDIS hoặc đối tác ECEI

Các gia đình đã sử dụng một số dịch vụ hoặc
hỗ trợ thông qua các chương trình khác có
thể được Đối tác hỗ trợ liên hệ để bắt
đầu thảo luận về nhu cầu của
trẻ.
Trong các trường hợp
khác, gia đình có thể
cần phải liên hệ trực
tiếp với NDIS để
bắt đầu quy trình.
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Lên kế hoạch sẵn sàng
Các gia đình thường thấy hữu ích khi làm
sẵn một số việc trước cuộc họp đầu tiên của họ
với đối tác Early Childhood để thu thập thông tin.
Điều này có thể bao gồm:

• tham dự các hội thảo lập kế hoạch NDIS được điều hành bởi NDIS,
tổ chức Hội chứng Down địa phương hoặc một tổ chức đáng tin
cậy khác tại địa phương của bạn
• thu thập bất kỳ báo cáo hoặc thông tin nào gần đây về hỗ trợ hoặc
can thiệp
• ghi lại những hỗ trợ không chính thức mà bạn đã có sẵn (thành
viên trong gia đình, bạn bè, tổ chức cộng đồng, nhóm thể thao)
• ghi lại những hỗ trợ chính thức mà bạn hiện đang sử dụng (chỉnh
ngôn, OT, vật lý trị liệu, v.v.)
• suy nghĩ về cách bạn hiện đang quản lý các hoạt động hàng ngày.
Cần hỗ trợ gì thêm?
• Một số mục tiêu của trẻ trong 12 tháng tới là gì? Bạn có mục tiêu gì
cho con mình?
Thông tin thêm
Bạn có thể truy cập thêm thông tin về NDIS từ nhiều địa điểm khác
nhau.

• NDIS - Website của NDIS cung cấp thông tin về sử dụng NDIS.
www.ndis.gov.au
• NDIS và nhóm ME facebook là nhóm facebook kín dành cho các
gia đình có người mắc hội chứng Down. Nhóm cung cấp cơ hội
học hỏi từ bạn bè và nhận thêm thông tin về NDIS
• Hiệp hội Hội chứng Down ở mỗi Bang và Lãnh thổ
• Disability Loop - www.disabilityloop.org.au/ cung cấp các câu
chuyện, tin tức và thông tin về NDIS theo định dạng dễ tiếp cận
• Carersaustralia.com.au - có một chương trình hỗ trợ đồng đẳng,
nơi bố mẹ có thể nói chuyện với các bố mẹ khác đã trải qua quy
trình lập kế hoạch NDIS.
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Nhà trẻ và nhà trường
Bắt đầu trong môi trường tuổi ấu thơ

Chọn một môi trường nhà trẻ là một quyết định lớn đối với bố mẹ,
có lẽ còn lớn hơn nữa đối với bố mẹ trẻ mắc hội chứng Down.
Điều quan trọng là phải gặp gỡ các nhân viên quan trọng và giao tiếp
cởi mở về con bạn và cho biết sở trường của trẻ là gì và trẻ cần hỗ trợ
thêm những gì. Điều quan trọng là bố mẹ thấy thoải mái với dịch vụ
giữ trẻ đã chọn vì họ hiểu cách hỗ trợ những gì trẻ cần, trong khi vẫn
giúp con bạn sinh hoạt cùng với những trẻ khác.
Sau khi đã quyết định chọn nhà trẻ nào, các gia đình cũng có thể làm
việc với nhà trẻ đó để sắp xếp những điều chỉnh để hỗ trợ tốt nhất
cho trẻ. Một số cách khả thi để chuẩn bị cho quá trình chuyển tiếp và
đảm bảo nhân viên nhà trẻ có kỹ năng thích hợp bao gồm:

• để chuyên gia phục hoạt của bạn đến nhà trẻ cung cấp thông tin
cho nhân viên biết về cách hỗ trợ con bạn
• mời chuyên gia chỉnh ngôn đến họp cùng bạn và nhân viên để
cung cấp một số chiến lược mà họ có thể muốn sử dụng (gồm dạy
một vài dấu từ khóa quan trọng nếu con bạn đang sử dụng những
từ này)
• sắp xếp với Hiệp hội Hội chứng Down địa phương của bạn để họ
cung cấp thông tin hoặc đào tạo nhân viên
• chia sẻ với nhân viên các chiến lược giao tiếp mà gia đình sử dụng,
như ngôn ngữ ký hiệu, thực sự quan trọng để đảm bảo tính nhất
quán và giai đoạn chuyển đổi suôn sẻ
• tập hợp một tài liệu phác thảo các điểm mạnh và các lĩnh vực mà
con bạn cần hỗ trợ
• có một chương trình định hướng lâu dài hơn để giúp con quý vị ổn
định trong môi trường mới
• dùng sổ liên lạc cũng có thể là một công cụ tuyệt vời để chia sẻ
thông tin giữa gia đình và nhà trẻ.
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Hỗ trợ con bạn điều chỉnh

Có một số điều đơn giản bạn có thể làm để đảm bảo con bạn sẵn
sàng nhất có thể. Nói chuyện với trẻ về ‘trường học’ hoặc ‘nhà trẻ’ và
sử dụng tên của mọi người để thể hiện sự quen thuộc. Lấy một số
hình ảnh của các môi trường nhà trẻ và cho bé của bạn xem trước khi
cháu đến giai đoạn chuyển đổi cũng rất hữu ích. Nếu có thể, việc kết
bạn và hỗ trợ bạn bè trong môi trường này cũng có thể thực sự hữu
ích để cố gắng giúp con bạn cảm thấy thoải mái và an toàn.

Bắt đầu đi học

Bắt đầu đi học là một cột mốc quan trọng cho bất kỳ đứa trẻ nào. Có
nhiều điều để gia đình xem xét vào thời điểm này, bao gồm:

• chọn trường
• hiểu quyền của bạn liên quan đến giáo dục và khuyết tật
• chuẩn bị cho con bạn vào giai đoạn chuyển tiếp
• hỗ trợ liên tục ở trường.

Chọn trường

Chọn trường học cho con bạn có thể là
một nhiệm vụ khó khăn và đó là một
quyết định rất riêng tư đối với gia
đình. Con quý vị có quyền tiếp
cận hệ thống giáo dục chính
quy. Một số gia đình chọn
trường đặc biệt, một số khác
quyết định chọn trường
chính quy, trong khi những
người khác chọn dạy trẻ
ngay tại nhà họ. Một điều
có thể có ích là đến thăm
các trường mà bạn cảm thấy
bạn có thể xem xét. Nếu bạn
có thể đến thăm nhiều trường
học, bạn có thể sẽ nhanh chóng
bắt đầu cảm nhận về những điều
bạn ưu tiên trong việc tìm đúng nơi
cho con bạn.
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Trẻ mắc hội chứng Down có nhiều khả năng trải nghiệm thành công
ở nhà trường nơi áp dụng sự hòa nhập và được hỗ trợ như một phần
trong văn hóa trường học, và là nơi mà nhu cầu học tập khác nhau
của tất cả học sinh được ghi nhận và giải quyết phù hợp. Cung cấp
thông tin cho nhà trường về hội chứng Down là một cách để tăng sự
hiểu biết của giáo viên và học sinh về hội chứng Down.

Quyền và giáo dục hợp pháp

Quyền của người mắc hội chứng Down được bảo vệ thông qua Đạo
luật Chống kỳ thị Người khuyết tật (1992). Đạo luật Chống kỳ thị Người
khuyết tật vạch ra các nghĩa vụ của nước Úc theo luật pháp quốc tế
chiếu theo Công ước về Quyền của người khuyết tật (CRPD).
Về vấn đề cụ thể đối với giáo dục, Đạo luật Phân biệt đối xử khuyết tật
quy định rằng một trường học không được:

• từ chối hoặc không nhận đơn xin nhập học của người đó
• từ chối quyền tiếp cận của học sinh hoặc hạn chế quyền tiếp cận
của học sinh, đối với bất kỳ quyền lợi nào do cơ quan giáo dục
cung cấp
• phát triển chương trình đào tạo hoặc các khóa đào tạo có nội dung
sẽ loại trừ người đó tham gia, hoặc khiến cho người này chịu bất kỳ
thiệt hại nào khác.
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Chuẩn bị cho con quý vị bắt đầu đi
học

Một số lời khuyên để giúp chuẩn bị cho con quý vị
bắt đầu đi học là:

• nói chuyện về trường học một cách tích cực với con
bạn
• cho con bạn thực hành mang cặp và dùng hộp cơm trưa.
Điều quan trọng là khuyến khích trẻ độc lập nhất có thể
• thực hành mặc đồng phục học sinh mới và mang giày đi học trước
ngày khai giảng
• thăm trường và giúp trẻ làm quen với môi trường học đường
• sắp xếp gặp gỡ các nhân viên chủ chốt, gồm cả nhân viên văn
phòng, để họ có thể làm quen với con của bạn
• xem xét các sắp xếp định hướng mà nhà trường có và thảo luận bất
kỳ điều chỉnh nào với trường này.

Hỗ trợ bên trong nhà trường

Nhiều điều chỉnh dựa theo xã hội và trị liệu được nêu ở trên có liên
quan đến giai đoạn chuyển tiếp đến trường học. Khi bước vào hệ
thống giáo dục, việc điều chỉnh chương trình học trở nên quan trọng
cùng với việc trở thành một thành viên trong cộng đồng nhà trường.
Trong khi mọi người đều muốn con mình thành công ở trường, điều
quan trọng cần lưu ý là thành công trong học tập không phải là chìa
khóa đối với việc có thể sống một cuộc sống bình thường.
Trẻ em mắc hội chứng Down có đặc điểm học tập cụ thể gồm cả
điểm mạnh và điểm yếu. Nhận thức được các yếu tố tạo thuận lợi và
ức chế việc học sẽ cho phép các nhà giáo dục lập kế hoạch và thực
hiện các hoạt động và chương trình học tập có ý nghĩa và có liên
quan. Giao tiếp với các nhà giáo dục không chỉ về việc điều chỉnh
chương trình học, mà còn xây dựng các mối quan hệ xã hội trong
cộng đồng nhà trường là rất quan trọng.
Thông tin và lời khuyên chi tiết về giai đoạn chuyển tiếp đến trường
có tại:
www.downsyndrome.org.au/voice_dec_2015.html
www.downsyndromevictoria.org.au/DSV_Documents/Choosing_a_school.pdf

Thông tin và hỗ trợ thêm

All means all - allmeansall.org.au
Mục giáo dục trong bộ công cụ Hòa nhập Cộng đồng - www.downsyndrome.org.au
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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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