• Hỗ trợ và tư vấn phụ huynh
• Cấp Ngân Quỹ
 Để tìm FRC trong khu vực quý vị, gọi cho Đường Dây
Nóng Family Health Hotline tại 1-800-322-2588 hoặc
qua Các Dịch Vụ Tiếp Âm bằng cách gọi 711 hoặc
vào mạng điện toán Hỗ Trợ Sớm cho Trẻ Sơ Sinh và
Mới Biết Đi tại www.del.wa.gov/esit
Các nguồn hỗ trợ khác:
• Boys Town National Research Hospital
www.babyhearing.org
402-498-6511 hay TTY 402-498-6543
• Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)
www.del.wa.gov/esit
360-725-3500
• Hands and Voices
www.handsandvoices.org
217-357-3647
• Washington State Hands and Voices
www.wahandsandvoices.org
• Office of the Deaf and Hard of Hearing (ODHH)
http://odhh.dshs.wa.gov
360-902-8000 Voice/TTY
hoặc 1-800-422-7930 Voice/TTY
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Liên lạc với một Điều Phối Viên Các Nguồn Hỗ Trợ Gia
Đình [(Family Resources Coordinator) (FRC)]
 FRC có thể giúp quý vị tìm các thông tin về:
• Các dịch vụ đặc biệt cho trẻ sơ sinh và mới biết đi
bị lãng tai

Sự kỳ thị bị ngăn cấm trong tất cả mọi
hoạt động và chương trình: Không ai bị
loại bỏ trên căn bản chủng tộc, màu da,
tôn giáo, tín ngưỡng, nguyên quán, giới
tính, tuổi tác hay tật nguyền.

Chúng ta bắt đầu ở đâu?

Trẻ Sơ
Sinh và
Mới Biết Đi
bị Điếc

hay Lãng Tai

Để xin giúp đỡ và
các thông tin...

www.del.wa.gov/esit

Phần Giới Thiệu

Hỗ Trợ và Những Nguồn Giúp Đỡ

Quý vị vừa biết rằng con quý vị bị lãng tai. Đây
có thể là một thời gian quá sức chịu đựng,
nhưng quý vị không đơn độc. Có sự giúp đỡ và
hỗ trợ hiện hữu cho con em và gia đình quý vị.

khi chúng tôi đã tận dụng các dịch vụ can thiệp sớm tuyệt vời hiện có cho
“ Sau
chúng tôi, chúng tôi đã khám phá tương lai con gái chúng tôi thực tràn đầy hy vọng.

Quý vị có thể có nhiều thắc mắc. Tập sách mỏng
này sẽ giúp quý vị tìm câu trả lời và bắt đầu
khám phá những sự chọn lựa hiện có cho con
em và gia đình quý vị.
Đây là một sự khởi đầu. Quý vị và con em quý vị
sẽ còn học dài lâu. Chúng tôi hy vọng tập sách
mỏng này sẽ hữu ích, cho bây giờ và tương lai.

– Bob K., Spokane, WA
Father of 6 year old Katie

”

Con quý vị sẽ biết giao tiếp
Các gia đình có thể giúp con em họ học giao tiếp, nói năng, và các kỹ năng ngôn ngữ bằng cách dùng nhiều phương
pháp và dụng cụ. Thoạt đầu, việc sử dụng đều đặn máy điếc hay cấy ốc tai, cùng với các hỗ trợ đặc biệt, có thể giúp
con em quý vị phát triển ngôn ngữ nghe và nói. Việc sử dụng sớm sự giao tiếp bằng mắt có thể giúp con em quý vị
phát triển các kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ, cho cả ngôn ngữ nói và ký hiệu. Đội ngũ can thiệp sớm của quý vị có thể
giúp quý vị khám phá những sự lựa chọn, tìm các nhà chuyên môn đủ tiêu chuẩn và các nguồn giúp đỡ, và khám phá
sự kết hợp của dụng cụ cùng phương pháp để thực hiện tốt nhất cho con em và gia đình quý vị.

Dưới đây là một danh sách các nhà chuyên nghiệp có thể cung cấp các dịch vụ cho một đứa trẻ và gia đình
Nhà Thính Học là các nhà chuyên môn được huấn
luyện để xét nghiệm thính thị. Nhà thính học này đề
nghị và điều chỉnh cho vừa máy điếc và các thiết bị
nghe khác.

Các Điều Phối Viên Nguồn Trợ Giúp Gia Đình [(Family
Resources Coordinators) (FRC)] giúp những gia đình
với trẻ em dưới 3 tuổi quyết định họ cần các dịch vụ nào
và cách chi trả cho các dịch vụ.

Các Nhà Chuyên Môn Phục Hồi Thính Thị phát triển
các kỹ năng thính thị (nghe) của con em quý vị và giúp
quý vị học các kỹ năng để hỗ trợ con em quý vị trong
việc học ngôn ngữ nói.

Các Bác Sĩ Tai, Mũi Họng (Bác sĩ tai-mũi-họng) là các
nhà chuyên môn chẩn bệnh và trị nhiễm trùng tai và các
điều kiện y tế khác liên quan đến tai ngoài, tai giữa, và
tai trong.

Các Nhà Tư Vấn/Trị Liệu hỗ trợ tinh thần cho con em và
gia đình. Quý vị có thể chọn gặp một nhà tư vấn hay trị
liệu để giúp các vấn đề tinh thần chung quanh việc lãng
tai của con em quý vị. Cũng là điều tốt để liên lạc và học
tập từ các gia đình khác đã trải qua điều này trước đây.

Các Nhà Nghiên Cứu Ngôn Ngữ cung cấp việc trị liệu
nhằm tạo thuận lợi cho việc phát triển các kỹ năng nói
và ngôn ngữ của con em quý vị.

Các Nhà Chuyên Môn về Can Thiệp Sớm làm việc với
các gia đình của trẻ em với các nhu cầu giao tiếp và học
tập. Họ làm việc với trẻ em từ mới sinh tới 3 tuổi. Họ
cũng thực hiện các thẩm định và đánh giá các khả năng
của con em quý vị.

Các Giáo Viên của chương trình Điếc hay Lãng Tai
được phê chuẩn để dạy trẻ em bị lãng tai. Một vài sự
huấn luyện và kinh nghiệm phụ trội để làm việc với các
gia đình của các em bé sơ sinh và mới biết đi bị điếc/
lãng tai.
Nhiều nhà trị liệu khác, chẳng hạn như vật lý trị liệu,
hiện có để hỗ trợ sự phát triển của con em quý vị như
được xác định bởi các nhu cầu phát triển của chúng.

