
Can Thiệp Sớm Thời Thơ 
Ấu (Early Childhood Early 
Intervention ECEI) là gì?
ECEI là chương trình dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi chậm 
phát triển hay có khuyết tật. Dưới chương trình ECEI 
các em sẽ được sự hỗ trợ đúng với nhu cầu của mình.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ ECEI miễn phí.

Chúng tôi giúp con quý vị 
như thế nào
Nếu con quý vị có khuyết tật hoặc quý vị lo lắng về sự 
phát triển của con, chúng tôi có thể giúp quý vị tìm 
thông tin và những sự hỗ trợ. Quý vị có thể lo lắng về 
cách con:

• truyền đạt những gì con cần và muốn

• hiểu những gì quý vị nói

• cư xử

• học hỏi

• chơi với những đứa trẻ khác

• ngồi, đi hay bò.

Chúng tôi còn có thể cho quý vị biết về các dịch vụ 
khác trong cộng đồng có thể giúp được quý vị.

Quý vị có thể mong đợi gì từ 
chúng tôi 
Chúng tôi cũng có thể bàn với quý vị về các mục tiêu quý 
vị muốn con mình đạt được trong quá trình con lớn lên.

Chúng tôi sẽ:

• đề nghị những dịch vụ hỗ trợ nào có thể giúp gia 
đình và con quý vị tốt nhất. Sự hỗ trợ có thể là từ 
một bác sĩ toàn khoa (GP), dịch vụ y tế cộng đồng 
hoặc Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Toàn Quốc 
(National Disability Insurance Scheme – NDIS)

• làm việc cùng quý vị để tìm những phương pháp để 
hỗ trợ sự phát triển và giúp con học hỏi ở nhà

• giúp quý vị làm đơn xin tài trợ với NDIS nếu cần.

Nếu con quý vị hội đủ điều kiện xin tài trợ với NDIS, chúng 
tôi có thể tiếp tục hỗ trợ quý vị sử dụng chương trình NDIS.

Khi đến gặp chúng tôi quý vị có thể nhờ một người hỗ 
trợ đi cùng. Nếu muốn ai đó có mặt tại buổi họp, quý vị 
có thể hỏi nhờ một người bạn quý vị tin tưởng hay một 
người thân trong gia đình đi cùng. Hoặc quý vị cũng có 
thể hỏi một người chuyên nghiệp như:

• nhân viên hỗ trợ gia đình

• chuyên viên trị liệu

• một nhân viên khác đang làm việc với con quý vị.

Nếu cần chúng tôi cũng có thể sắp xếp thông dịch viên.
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Không biết ECEI có đúng 
cho con hay không?
Nếu không biết liệu ECEI có đúng cho con hay 
không, quý vị có thể nói chuyện với một người 
chuyên nghiệp về các lựa chọn của mình. Quý vị 
có thể nói chuyện với bác sĩ toàn khoa, y tá chăm 
sóc sức khỏe mẫu nhi, giáo viên giữ trẻ hay mẫu 
giáo, hay một chuyên gia về các nhu cầu của con. 
Việc này có thể giúp quý vị xác định liệu ECEI có 
đúng cho con hay không. 

Chúng tôi có thể giúp 
những ai
Chúng tôi là một đối tác của NDIS cho chương trình 
can thiệp sớm thời thơ ấu. Các dịch vụ của chúng 
tôi dành cho trẻ từ 0-6 tuổi, chậm phát triển hay có 
khuyết tật.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ ECEI ở năm khu vực 
khắp Melbourne, bao gồm các vùng phía Bắc, Tây và 
Bayside Peninsula.

Chúng tôi có kinh nghiệm trên 60 năm làm việc với 
gia đình từ các nguồn văn hóa và tôn giáo đa dạng.

Hãy truy cập ndis.bsl.org.au/service-areas để biết chúng 
tôi có cung cấp dịch vụ ECEI trong vùng quý vị không.  

Để biết thêm về ECEI

ECEI   Gọi chúng tôi qua số  
1300 BSL ECEI  
(1300 275 323)

  Gửi email cho chúng tôi 
ecei.access@bsl.org.au

 Truy cập ndis.bsl.org.au/ecei  
 hay ndis.gov.au/ecei 

Cần thông dịch viên
Hãy gọi Dịch vụ Thông Phiên Dịch (Translating 
and Interpreter Service – TIS) qua số 131 450 
hoặc email hay gọi chúng tôi. Cho biết quý vị nói 
ngôn ngữ nào và số điện thoại của quý vị. Chúng 
tôi sẽ gọi lại cho quý vị với thông dịch viên nói 
cùng ngôn ngữ với quý vị.

Cung cấp NDIS trong cộng đồng quý vị


