VIETNAMESE

CÁCH TIẾP CẬN SỬ DỤNG CHƯƠNG
TRÌNH BETTER START
Để tiếp cận sử dụng chương trình Better Start, những trẻ
em được chẩn đoán hội đủ điều kiện phải đáp ứng được tất
cả các tiêu chuẩn về việc ghi danh và các em phải ghi danh
trước khi được 6 tuổi. Các gia đình sẽ có thời gian để sử
dụng khoản tài trợ cho tới khi con của mình được 7 tuổi.
Thẩm Định & Ghi Danh
Muốn ghi danh với chương trình Better Start, tình trạng hội
đủ điều kiện của con của quý vị phải được Dịch Vụ Ghi Danh
và Thông Tin (RIS) thẩm định và xác nhận.
Việc thẩm định này có thể được thực hiện mặt đối mặt, qua
điện thoại, internet, email hoặc tiếp xúc qua hệ thống video.
Tại buổi thẩm định này, cha/mẹ hay người chăm sóc em sẽ
phải cung cấp các giấy tờ cho Nhân Viên Tư Vấn của dịch vụ
Ghi Danh và Thông Tin, người này sẽ bàn thảo và giải thích
cho quý vị biết về tiến trình này.
Cuộc thẩm định tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị sẽ
được thực hiện và nếu được xác nhận, con của quý vị sẽ
được ghi danh vào chương trình Better Start trong thời gian
sớm nhất.
Giới thiệu

Muốn liên lạc và ghi danh
với chương trình Better
Start, xin gọi cho Hiệp Hội
Người Chăm Sóc tại tiểu
bang hoặc lãnh thổ của
quý vị ở số 1800 242 636.

Hello

Muốn biết thêm thông tin,
xin truy cập www.betterstart.net.au

Carers ACT
ĐT: (02) 6296 9900
betterstart@carersact.asn.au
www.carersact.asn.au

Carers SA
ĐT: (08) 8291 5600
betterstart@carers-sa.asn.au
www.carers-sa.asn.au

Carers NSW
ĐT: (02) 9280 4744
betterstart@carersnsw.asn.au
www.carersnsw.asn.au

Carers TAS
ĐT: (03) 6231 5507
betterstart@carerstas.org
www.carerstas.org

Carers NT
ĐT: (08) 8944 4888
carersnt@carersnt.asn.au
www.carersnt.asn.au

Carers Vic
ĐT: 03 9396 9500
betterstart@carersvictoria.org.au
www.carersvictoria.org.au

Carers QLD
ĐT: (07) 3900 8100
betterstart@carersqld.asn.au
www.carersqld.asn.au

Carers WA
ĐT: 08 9228 7400
betterstart@carerswa.asn.au
www.carerswa.asn.au

Khởi Đầu Tốt Hơn cho
các Trẻ Em Khuyết Tật
(Better Start)
Dịch Vụ Ghi Danh và
Thông Tin (RIS)

CÁC CHI TIẾT LIÊN LẠC KHÁC:

Hãy tìm hiểu xem quý vị có thể được sử
dụng tới $12,000 số tiền tài trợ cho các
dịch vụ phòng ngừa và điều trị từ sớm
cho những trẻ em hội đủ điều kiện

cre8ive 12532-0113

Sau khi được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được một lá thư xác
nhận về việc ghi danh của con mình với chương trình Better
Start. Nhân Viên Tư Vấn của RIS có thể giúp đỡ bằng cách
cung cấp cho quý vị thông tin về các dịch vụ phòng ngừa từ
sớm cho con của quý vị.
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CÁC NGẠCH MỨC ĐƯỢC ÁP DỤNG
ĐỐI VỚI CÁC CHỨNG KHUYẾT TẬT
DƯỚI ĐÂY:

BETTER START LÀ GÌ?
Better Start là một sáng kiến của Chính Phủ Úc do Bộ
Gia Đình, Gia Cư, Dịch Vụ Cộng Đồng và Thổ Dân Sự Vụ
(Department of Families, Housing, Community Services and
Indigenous Affairs) (FaHCSIA) tài trợ.
Dịch Vụ Ghi Danh và Thông Tin (RIS) trợ giúp các cha mẹ và
người chăm sóc bằng cách báo cho họ biết về việc Ghi Danh
với chương trình Better Start và các lựa chọn về dịch vụ
phòng ngừa từ sớm.
RIS được các nhân viên có bằng cấp chuyên môn ở các Hiệp
Hội Người Chăm Sóc tại mỗi tiểu bang và lãnh thổ phụ trách.
Các bằng chứng cho thấy rằng việc phòng ngừa từ sớm có
mục tiêu đối với với những trẻ em khuyết tật hội đủ điều
kiện giúp chuẩn bị tốt hơn cho các em trong giai đoạn
chuyển tiếp vào trường học.
Những trẻ em có ghi danh với chương trình Better Start có
thể sử dụng tới $12,000 số tiền tài trợ (tới tối đa $6,000 cho
mỗi năm tài chánh) để chi trả cho các dịch vụ phòng ngừa từ
sớm do các Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ có Đăng Bạ cung cấp.
Những gia đình sinh sống ở các khu vực địa phương xa xôi
hoặc hẻo lánh có thể hội đủ điều kiện được hưởng một
khoản trợ cấp phụ trội là $2,000. Khoản trợ cấp này sẽ giúp
cho các chi phí phụ trội chẳng hạn như di chuyển hay chi phí
ghé thăm nhà liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.
Điều kiện hội đủ để được hưởng khoản trợ cấp này sẽ
được thẩm định khi quý vị ghi danh với chương trình
Better Start.
Vài dòng về khoản ngân quỹ tài trợ.
Khoản ngân quỹ tài trợ này có để được sử dụng để chi
trả cho các dịch vụ phòng ngừa từ sớm do các nhân viên
chuyên môn về lãnh vực phòng ngừa từ sớm cung cấp,
những người vốn là thành viên của Ban Cơ Sở Cung Cấp
Dịch Vụ Phòng Ngừa Từ Sớm của Better Start.
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Các nhân viên chuyên môn trong ban này bao gồm nhưng
không giới hạn ở:
chuyên viên khẩu bệnh
học (speech pathologists)
chuyên viên thính học
(audiologists)
chuyên viên phục hoạt
(occupational therapists)
chuyên viên vật lý trị liệu
(physiotherapists)

chuyên gia tâm lý
(psychologists)
chuyên viên nhãn khoa
(orthoptists)
giáo viên dạy người điếc
(teachers of the deaf )
chuyên viên đo thị lực
(optometrists)

NHỮNG AI HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN?
Để được tài trợ cho chương trình Better Start, một đứa trẻ
phải dưới 6 tuổi và đã được chẩn đoán bị một trong các
khuyết tật sau đây đồng thời đáp ứng được các ngạch mức
yêu cầu.
Các ngạch mức hội đủ điều kiện được áp dụng. Các ngạch
mức này do FaHCSIA định đoạt qua tham khảo ý kiến với
Nhóm Tham Khảo Chuyên Môn (Expert Reference Group) và
được Thư Ký Nghị Viện đặc trách Người Khuyết Tật và Người
Chăm Sóc (Parliamentary Secretary for Disability and Carers)
chứng thực.
Tất cả những trẻ em được chẩn đoán và xác nhận bị một
trong các chứng khuyết tật sau đây đều hội đủ điều kiện sử
dụng chương trình Better Start.
Hội chứng Angelman
Liệt não (cerebral palsy)
Hội chứng CHARGE
Hội chứng Cornelia de Lange
Hội chứng Cri du Chat
Hội chứng Down, bao gồm
những người bị bệnh
khảm
Hội chứng Down

Hội chứng Fragile X
Hội chứng Fragile X với tình
trạng đột biến hoàn toàn,
bao gồm chứng bệnh
khảm
Hội chứng Kabuki
Hội chứng Prader-Willi
Hội chứng Smith-Magenis
Hội chứng Williams.

Khiếm thính
Trẻ em sẽ hội đủ điều kiện nếu các em bị mất thính lực ở cả
hai tai vốn đáp ứng được một trong hai tiêu chuẩn sau đây:
Bị mất thính lực truyền dẫn hoặc thần kinh cảm nhận vĩnh
viễn trong đó mức mất thính lực trung bình 4 tần số* (four
frequency average hearing loss) là 40dBHL hoặc lớn hơn ở
bên tai có thính lực tốt hơn.
Được chẩn đoán bị Rối Loạn Phạm Vi Thần Kinh Thính Giác
(Auditory Neuropathy Spectrum Disorder) ở cả hai tai.
* mức mất thính lực trung bình 4 tần số tiêu biểu cho ngạch mức thính lực
trung bình ở các tần số 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz và 4000 Hz.

Bị nhỏ đầu (Microcephaly)
Việc chẩn đoán tình trạng nhỏ đầu được dựa trên một chu
vi đầu nhỏ hơn phần trăm thứ ba và một mức chức năng
ở hoặc dưới 2 độ lệch tiêu chuẩn dưới mức trung bình của
số tuổi theo các Tỉ Lệ Phát Triển Tâm Thần Griffiths (Griffiths
Mental Development Scales) hoặc các Tỉ Lệ Phát Triển Tuổi Sơ
Sinh Bayley (Bayley Scales of Infant Development).
Khiếm thị
Ngạch mức khiếm thị để hội đủ điều kiện sử dụng chương
trình Better Start phải dưới hoặc bằng 6/18 hoặc mức mất
tương đương ở bên mắt có thị lực tốt hơn khi có sự điều
chỉnh.
Các điều kiện có áp dụng đối với các trẻ em còn rất nhỏ và
với những em bị một số bệnh trạng khác vốn ảnh hưởng đến
khả năng hợp tác của các em trong lúc thử nghiệm, vì vậy
điều đó có thể gây khó khăn trong việc thiết lập mức khiếm
thị chính xác. Xin thảo luận với Nhân Viên Tư Vấn RIS địa
phương của quý vị.
Mù và điếc
Tất cả những trẻ em được một ban đa khoa chuyên ngành
chẩn đoán bị mù và điếc trong đó gồm có một bản đánh giá
nhãn lực và thính giác (vì vậy việc áp dụng ngạch mức là điều
không cần thiết) đều hội đủ điều kiện.
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