
Quý vị lo lắng về cách con mình 

giao tiếp? 

Tại sao giao tiếp trong những năm 

đầu đời lại quan trọng như vậy? 

Tại sao nhận được hỗ trợ sớm  

lại quan trọng? 

Khả năng từ vựng và ngôn ngữ của trẻ 

ở tuổi lên 3 báo trước kết quả học tập, 

sức khỏe tâm thần, xúc cảm, xã hội và 

kết quả việc làm sau này của chúng. 1/5 

trẻ em ở vùng Tây Nam Sydney có nguy 

cơ kém về ngôn ngữ.  

Một số lựa chọn sẵn có nếu quý vị cần 

hỗ trợ thêm như: 
 

 Bác sĩ tổng quát (GP) ở địa phương  

 Trung tâm Y tế Cộng đồng địa 

phương. Các dịch vụ này miễn phí. 

 Các dịch vụ tư về ngôn ngữ và lời nói. 

Đây là những khoản có tính phí. 

Y tá phụ trách Sức khỏe Gia đình và Trẻ 
em tại địa phương có thể là bước đầu 
hữu ích nếu quý vị lo ngại về cách giao 
tiếp của con mình. Trong 
Sách Xanh của con quý vị 
có bản danh mục kiểm tra 
khả năng giao tiếp, bản 
này Y tá và Bác sĩ gia đình 
có thể giúp quý vị điền 
hoàn tất. 

Tôi có thể nhận thêm hỗ trợ ở đâu? 
Những bước nào đầu tiên  

nếu tôi có mối quan ngại?  

Can thiệp sớm là then chốt giúp nâng 
cao thành quả của trẻ trong cuộc sống 
sau này. Trẻ được chăm lo đúng cách, 
đúng lúc, đúng hướng sẽ có kết quả tốt 
hơn.   
Bất kể con quý vị ở độ tuổi nào, quan 
trọng là phải tìm hỗ trợ nếu quý vị lo 
lắng về giao tiếp của trẻ. 

       Những điểm quan trọng cần nhớ 
 

 Quý vị là người hiểu rõ con mình nhất, nếu nghĩ có gì đó không ổn, 
hãy tìm kiếm trợ giúp  

 Tốt nhất nên sớm tìm kiếm giúp đỡ, nhưng không bao giờ quá muộn 
khi yêu cầu giúp đỡ 

 Hãy đưa tờ rơi này đến Bác sĩ quý vị để giúp thảo luận các mối quan 
tâm 

 Hãy nhớ rằng quý vị có thể tìm ý kiến thứ hai nếu cảm thấy mối quan 
tâm của mình chưa được giải quyết.  

General Practitioners can access further               
information about this initiative by visiting the 
South Western Sydney Primary Health                   
Network (PHN) online GP Newsletter.                        
South Western Sydney Primary Health Network 
(swsphn.com.au)  

 

https://www.swsphn.com.au/
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