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Tờ thông n
Hỗ Trợ của Nhà Trường dành cho Các Học Sinh mắc bệnh Rối Loạn
Các học sinh mắc bệnh Rối Loạn Phổ Tự Kỷ sẽ cần sự trợ giúp và hỗ trợ tại trường. Những hỗ trợ này tùy thuộc vào mức độ nhu cầu của
học sinh và khu vực giáo dục của trường của học sinh.
Tất cả các khu vực giáo dục có nghĩa vụ phải thực hiện theo Tiêu Chuẩn về Giáo Dục dành cho Người Khuyết Tật của Đạo Luật Chống
Phân Biệt Đối Xử với Người Khuyết Tật (2005) để đảm bảo rằng các học sinh khuyết tật có thể ếp cận và tham gia chương trình giáo
dục giống như các học sinh không bị khuyết tật.
Điều quan trọng là quý vị cần liên lạc trực ếp với nhà trường để xác định những hỗ trợ nào sẵn có và được áp dụng cho con của quý
vị. Tất cả các trường học sẽ yêu cầu thông n như bản sao của các báo cáo chẩn đoán về con quý vị. Các đánh giá khác có thể thực hiện
ở cấp trường.

Con của tôi sẽ có một người trợ giúp tại trường hay không?
Nhu cầu cần Người Trợ Giúp Giáo Dục của con quý vị sẽ được thảo luận trực ếp với
nhà trường.
Tính đủ điều kiện nhận hỗ trợ tùy thuộc vào một số yếu tố có thể bao gồm (nhưng
không giới hạn ở):
•
•
•
•

Mức độ điều chỉnh việc giảng dạy và học tập mà con của quý vị cần
Khả năng thực hiện những việc tự chăm sóc bản thân (ví dụ như đi vệ sinh, ăn
uống) một cách độc lập
Khả năng giao ếp một cách hiệu quả của con quý vị
Mức độ giám sát cần thiết trong giờ giải lao và giờ ăn trưa để đảm bảo sự an toàn,
hỗ trợ và phát triển hành vi về các kỹ năng xã hội

Người Trợ Giúp Giáo Dục là ai?
Người Trợ Giúp Giáo Dục là nhân lực của trường và sẽ thi hành các nhiệm vụ theo sự
chỉ dẫn của giáo viên.
Các nhiệm vụ của Người Trợ Giúp Giáo Dục có thể bao gồm (nhưng không giới hạn ở):
• Chuẩn bị các nguồn lực giáo dục dành cho giáo viên và học sinh trong lớp học
• Hỗ trợ con của quý vị thực hiện các nhiệm vụ trong lớp học để đảm bảo con của quý vị hiểu và hoàn thành nhiệm vụ của mình
• Làm việc với các nhóm trẻ em nhỏ trong đó có con của quý vị
•

Khuyến khích các cơ hội giao ếp xã hội giữa con của quý vị và bạn bè đồng lứa.
Một lần nữa, điều quan trọng là quý vị trực ếp thảo luận với nhân viên nhà trường
về vai trò của Người Trợ Giúp Giáo Dục trong việc hỗ trợ con của quý vị.

Tờ thông n
Hỗ Trợ của Nhà Trường dành cho Các Học Sinh mắc bệnh Rối Loạn
Các hỗ trợ khác sẵn có cho nhân viên nhà trường đang làm việc với con của tôi là gì?
Các trường học trong từng khu vực giáo dục có quyền ếp cận các dịch vụ hỗ trợ của nhà trường mà có thể áp dụng tại nhà trường và
cung cấp hỗ trợ trực ếp bằng cách:
• Làm việc với nhân viên giảng dạy về việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân và điều chỉnh khác biệt về chương trình giảng dạy
• Cung cấp các chiến lược giảng dạy và học tập (bao gồm sử dụng các hỗ trợ dựa trên hình ảnh) phù hợp với trẻ mắc bệnh Rối Loạn
Phổ Tự Kỷ
• Khuyến nghị bất kỳ thiết bị hoặc nguồn lực thích hợp nào (như đào tạo nghiệp vụ đối với nhân viên)
• Các chiến lược hỗ trợ hành vi ch cực thích hợp
• ỗ trợ kết nối với các cơ quan hỗ trợ khác dành cho con của quý vị, chẳng hạn như các dịch vụ trị liệu

Tôi có thể liên lạc với ai để biết thêm thông n?
Department of Educa on
School of Special Educa onal Needs: Disabili es (SEND)
Điện thoại: (08) 9426 7111
Trang mạng: www.det.wa.edu.au
Catholic Educa on Oﬃce of WA
Students with Disabili es Team
Điện thoại: (08) 6380 5200
Trang mạng: www.ceo.wa.edu.au
Associa on of Independent Schools of WA (AISWA)
Inclusive Educa on Consultants
Điện thoại: (08) 9441 1600
Trang mạng: www.ais.wa.edu.au
Hiệp Hội Tự Kỷ Tiểu Bang Tây Úc cũng cung cấp chương trình đào tạo và các hội thảo về nghiệp vụ cho các giáo viên và người trợ giúp
giáo dục để m hiểu cách hỗ trợ trẻ mắc ASD trong lớp học. Để biết thêm thông n, vui lòng liên lạc Hiệp Hội Tự Kỷ Tiểu Bang Tây Úc
theo số (08) 9489 8900.

