
Tại bang Victoria, những năm 
đầu đời của trẻ được công 
nhận là thời điểm quan trọng 
trong việc đặt nền tảng để có 
kết quả tích cực sau này đối 
với cả các cá nhân và cộng 
đồng xung quanh. 
Bang Victoria cam kết đảm bảo rằng mọi 
gia đình, kể cả những gia đình có con cần 
được giúp đỡ thêm, đều có quyền tiếp 
cận các dịch vụ có chất lượng cao trong 
cộng đồng địa phương đáp ứng được các 
nhu cầu của họ.

Các Dịch vụ ECIS giúp đỡ các gia đình có 
con chưa đi học và cần được giúp thêm 
cũng như có những nhu cầu mà các dịch 
vụ phổ thông không thể đáp ứng. Các 
Dịch vụ ECIS được cấp nguồn ngân quỹ 
từ Bộ Giáo dục và Phát triển Trẻ thơ và có 
mặt trên toàn bang. Bộ Giáo dục và Phát 
triển Trẻ thơ cũng cấp ngân quỹ cho các 
chương trình Can thiệp Sớm từ Thơ Ấu 
dành cho trẻ khiếm thính. 

Các Dịch vụ ECIS cung cấp chương trình 
cá nhân cũng như nhóm cho các gia 
đình và giúp họ tiếp cận các dịch vụ 
như mẫu giáo và nhà trẻ. Họ cũng góp 
phần và việc lập kế hoạch và điều phối 
các dịch vụ. Các dịch vụ này đặt mục 
tiêu cung cấp cho bậc cha mẹ và gia 
đình những kiến thức, kỹ năng và trợ 
giúp để giúp con cái trưởng thành, học 
tập và phát triển. Điều này sẽ tạo cho 
con cái những điều kiện tối ưu để phát 
triển cũng như tham gia vào đời sống 
gia đình và cộng đồng. Việc thực hiện 
các dịch vụ được dựa trên các nguyên 
tắc thực hành xem gia đình là trọng tâm 
và việc xây dựng năng lực cho cha mẹ.

Các Dịch vụ ECIS: 

• xem gia đình là trọng tâm
• tập trung vào việc tạo niềm tin cho các 

gia đình
• được thực hiện bởi các nhân viên có 

kiến thức và kỹ năng để tham gia và 
cộng tác với các gia đình và cộng đồng 
nhằm đáp ứng nhu cầu của trẻ cần 
được giúp thêm

• ủng hộ việc giúp đỡ toàn bộ trẻ em 
trong các cộng đồng của các em.

Để biết thêm thông tin về 

Các Dịch vụ ECIS của Bộ Giáo dục và  
Phát triển Trẻ thơ bang Victoria,  
mời quý vị vào thăm: 
www. education.vic.gov.au/
ecsmanagement/ 

Các Dịch vụ ECIS dành cho trẻ 
khiếm thính* 
• Chương trình Can thiệp Sớm từ Thơ Ấu 

của Trường Aurora
• Chương trình Can thiệp Sớm từ Thơ Ấu 

dành cho Trẻ Khiếm thính
• Taralye: Trung tâm Ngôn ngữ Nói dành 

cho Trẻ Khiếm thính
• Viện Hoàng gia dành cho Trẻ Khiếm 

thính và Khiếm Thị
• Tư vấn viên cho phụ huynh
Các dịch vụ khác dành cho trẻ em cũng 
được Chính phủ bang Victoria và Chính 
phủ Liên bang cấp ngân quỹ hoạt động 
bao gồm y tế cộng đồng, trợ giúp gia 
đình và cách nuôi dạy con, sức khỏe cho 
bà mẹ và trẻ em, mẫu giáo và nhà trẻ.

Thông tin dành cho phụ huynh* 

• Deaf Children Australia (Hội Trẻ em 
Khiếm thính Úc châu)

• Victorian Deaf Society (Vicdeaf – Hội 
Khiếm thính bang Victoria)

• Parents of Hearing Impaired Children 
(Hội Phụ huynh có Con bị Khiếm Thính)

• Australian and New Zealand Parents of 
the Deaf (ANZPOD – Hội Phụ huynh có 
Con bị Khiếm thính tại Úc châu và Tân 
Tây Lan)

* Quý vị có thể tìm thấy chi tiết liên lạc trong tập 
sách có trong bộ thông tin này hay bằng cách liên 
lạc với Nhóm Tiếp nhận của các Dịch vụ Chuyên 
môn dành cho Trẻ em trong vùng của quý vị. 
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