Trị liệu Chỉnh ngôn
Các nhà trị liệu chỉnh ngôn có thể giúp những bệnh nhân gặp vấn đề trong việc giao tiếp và
ăn uống. Chúng tôi cũng tổ chức các buổi đào tạo cho cha mẹ, thầy cô, người chăm sóc và
nhân viên hỗ trợ.
Ăn uống

Thấu hiểu ngôn ngữ

•• Giúp đỡ về thời gian ăn.
•• Thay đổi thức ăn/đồ uống nhằm
giúp bệnh nhân nuốt an toàn.
•• Giúp ăn nhiều loại thức ăn hơn.

•• Hiểu được chuyện gì đang
diễn ra.
•• Hiểu được đồ vật, dấu hiệu,
cử chỉ, hình ảnh và từ ngữ.
•• Hiểu được các câu hỏi.
•• Hiểu được các hướng dẫn.
•• Đọc và viết.

Các kỹ năng xã hội bao gồm
kỹ năng vui chơi
•• Chờ đợi.
•• Chia sẻ và luân phiên.
•• Các trò chơi tưởng tượng chẳng
hạn như hóa trang.
•• Mở đầu và duy trì các mối tương
tác.
•• Bình luận về những sự việc đang
xảy ra.
•• Tái lập tương tác sau khi bị chấm
dứt đột ngột.
•• Làm thế nào để kết bạn.

Các kỹ năng giao tiếp sớm
•• Nhìn người hoặc vật.
•• Luân phiên trong tương tác.
•• Các lắng nghe, phản ứng và hồi
đáp người khác.

Ngữ âm
•• Tạo ra âm thanh.
•• Nối âm thanh để tạo thành
từ ngữ.
•• Nói năng rõ ràng.

Sử dụng từ ngữ
•• Nói cho quý vị biết bé muốn gì.
•• Nói cho quý vị biết bé cảm thấy
thế nào.
•• Kể cho quý vị về ngày của bé.
•• Yêu cầu một thứ gì đó (ví dụ như
sự chú ý, đồ vật, hành động, giúp
đỡ…).
•• Đặt câu hỏi.
•• Đưa ra bình luận.

Giọng nói và Sự lưu loát
•• Bé nói lớn như thế nào.
•• Giọng bé nghe như thế nào.
•• Nói chuyện trôi chảy (không
nói lắp).

Giao tiếp Giả lập và Thay thế
(AAC)
•• Sử dụng các công cụ khác nhau
để giao tiếp thay vì lời nói
(ví dụ như các dấu hiệu, bảng
hoặc sách truyền thông bằng
hình ảnh, công nghệ chẳng hạn
như hệ thống máy tính hoặc nút
Big Mac).

Hầu hết các dịch vụ của chúng tôi có thể được tài trợ thông qua Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Toàn quốc
và chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ trả phí nếu có yêu cầu. Để biết thêm thông tin hoặc để được giới thiệu,
vui lòng gọi cho đội ngũ nhân viên thân thiện của chúng tôi theo số 1800 236 762.

