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PHẦN HAI (SECTION TWO)
ĐÂY LÀ GIỚI THIỆU VỀ PHẦN HỆ THỐNG MESO CỦA BẢN
THĂM DÒ CÁC BẬC CHA MẸ:
Sau đây là tài liệu nói về cách nào có một đứa trẻ bị nguy cơ phát
triển chậm trễ trong gia đình có thể ảnh hưởng đến bạn và cả gia đình
bạn. Qua rất nhiều cuộc hội thoại với các bậc cha mẹ của các trẻ em
có nhu cầu đặc biệt, chúng tôi nhận định lãnh vực này thường là mối
quan tâm lớn của cha mẹ. Khi điền phần thăm dò này bạn sẽ cho
những người làm việc với trẻ em có nguy cơ phát triển chậm trễ tài
liệu vô giá về các thách thức mà cha mẹ của những trẻ em có nguy cơ
phát triển chậm trễ đang gặp phải. Chúng tôi đang tìm hiểu, đặc biệt,
là những điều gì làm ngăn trở sự kết hợp vào xã hội của những trẻ em
bị nguy cơ này, từ cái nhìn của các bậc cha mẹ. Nhiều lần, chúng tôi
được lưu ý rằng các trẻ em bị nguy cơ chậm phát triển bị loại trừ khỏi
các chương trình hoặc trường học của khu phố chúng đang ở. Chúng
tôi muốn tìm ra một số trong các lý do đằng sau sự loại trừ này để
cuối cùng nhận định và loại bỏ các vấn đề đó. Điều này sẽ giúp đỡ
chúng tôi dồn nổ lực cung cấp cho bạn và gia đình những dịch vụ tốt
hơn (dịch vụ đề đáp ứng nhu cầu của cả gia đình bạn)
Xin lưu ý rằng bản thăm dò này là hoàn toàn nặc danh. Tuy nhiên,
bằng cách bấm vào chỗ liên kết tương ứng với cộng đồng của bạn,
chúng tôi thử xác định một số trong các khó khăn bạn đang từng trải
có thể đến từ địa phương nào.
Dưới đây là những câu hỏi được về những khó khăn bạn có thể từng
trải trong gia đình của một đứa trẻ với phát triển chậm trễ hoặc có
nguy cơ phát triển chậm trễ. Xin bạn cho biết có đồng ý hay không
với mỗi câu sau đây bằng cách đánh dấu vào một trong những ô thích
hợp:
Tôi cảm thấy thách thức / căng thẳng do:
Có
Không
Không
chắc chắn
Những khó khăn về tài chính
Khó khăn về tài trợ (ví dụ như không nhận
được đủ tài trợ để cung cấp cho con tôi với
những gì nó sẽ cần để sinh hoạt tốt trong
xã hội)
Không có đủ thời gian cho vợ/chồng/người
đối tác của tôi
Không có đủ thời gian cho đứa con (các
con) khác của tôi

Không áp
dụng
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Không biết nói điều gì với những người khác
về điều kiện phát triển của con tôi
Những phản ứng của người khác về điều
kiện phát triển của con tôi
Quá nhiều điều tôi cần biết để chăm sóc
cho con tôi ở nhà
Không cảm thấy tự tin rằng tôi có thể cung
cấp đứa con có nhu cầu đặc biệt với sự
chăm sóc tốt nhất có thể được tại nhà
Có khi ở nhà tôi không biết phải làm gì với
con tôi (ví dụ như làm thế nào để giải trí
nó, làm thế nào để sử dụng một số thời giờ
của chúng tôi để phát triển thêm một số kỹ
năng của nó đang học tập để trị liệu)
Tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc sống
tôi kể từ khi con tôi bị chẩn bệnh (ví dụ
như tất cả các cuộc hẹn tôi đã đi đến, tất cả
những người mới tôi đã gặp, tất cả các
thích ứng tôi đã làm ...)

Trải qua các cuộc họp và hội thoại với các bậc cha mẹ của các đứa trẻ
có nhu cầu đặc biệt, hoặc có nguy bị phát triển chậm trễ, chúng tôi
biết rõ rằng một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt, hoặc bị nguy cơ phát
triển chậm trễ đôi khi có thể tạo cho sự truyền thông giữa các thành
viên trong gia đình hoặc giữa gia đình và những người khác trở nên hơi
căng thẳng. Xin bạn vui lòng cho biết có đồng ý hay không bằng cách
đánh dầu vào các ô thích hợp dưới đây:
Tôi có những khó khăn, đặc biệt, là về truyền thông / thuận thảo với:
Có
Không
Không
Không áp
chắc chắn
dụng
Người phối ngẫu/đối tác
Những đứa con khác
Gia đình mở rộng (ví dụ như cha
mẹ tôi, cha mẹ của người phối
ngẫu...)
Các chuyên gia làm việc với các
con của tôi (ví dụ như người trị
liệu năng nói, IDP tư vấn, người
trị liệu vật lý, người trị liệu nghề
nghiệp, nhân viên trường học ...)
Đồng nghiệp / đồng lao của tôi

Do các cuộc hội thoại với các bậc cha mẹ của những đứa trẻ có nhu
cầu đặc biệt, chúng tôi được biết rỏ rằng một đứa trẻ có nhu cầu đặc
biệt, có thể nghiêm trọng thay đổi lối sống của gia đình. Xin cho biết
điều này đã xẩy ra cho bạn hay không, bằng cách đánh dấu vào các ô
thích hợp dưới đây:
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Tôi cảm thấy như các nhu cầu có liên quan đến điều kiện phát triển của con tôi
Có
Không
Không
Không áp
chắc chắn
dụng
Đã thêm căng thẳng cho cuộc sống của tôi (ví
dụ như có lịch trình trị liệu cho cuộc hẹn, chi
phí quá nhiều tiền bạc ...)
Ngăn trở tôi mời bạn đến nhà
Ngăn trở không cho tôi đi nhiều nơi (ví dụ như
không đi nhà hàng đông đúc, vì con tôi có thể
không thích vậy)
Ngăn trở không cho tôi lập kế hoạch và/hoặc
đi nghỉ mát
Có tác động trên những phản ứng của tôi với
những người khác, khi tôi nói chuyện về con
tôi
Ngăn cản tôi khỏi sinh hoạt với gia đình tôi
Ảnh hưởng đến sức khỏe chung và tâm trạng
của tôi (ví dụ như cảm giác mệt mỏi, hay cáu
kỉnh, gắt gỏng, thiếu kiên nhẫn ...)
Tôi cảm thấy như các nhu cầu có liên quan đến điều kiện phát triển của con tôi
Có
Không
Không
Không áp
chắc chắn
dụng
Có một ảnh hưởng tiêu cực trên (các) con
khác của tôi (ví dụ như chúng có thể có cảm
giác bị loại bỏ vì tất cả các sự chú ý tôi dành
cho đứa con bị nguy cơ phát triển chậm trễ
này)
Ngăn cản không cho tôi làm công việc sinh
nhai cách tốt đẹp được (ví dụ như tôi không
hoàn tất công việc đúng giờ…)
Ngăn cản không cho tôi làm các việc vặt trong
nhà

Qua những cuộc hội thoại của chúng tôi với các bậc cha mẹ của các trẻ
em có nhu cầu đặc biệt, hoặc có nguy cơ phát triển chậm trễ, chúng
tôi đã biết được rằng cha mẹ thường không có sự giúp đỡ và hỗ trợ
cần thiết để phục vụ tốt nhất cho con mình. Xin cho biết đây là một
lãnh vực trong các mối quan tâm của bạn, bằng cách đánh dấu vào
các ô thích hợp dưới đây:

3

You and Your Family (Meso) Questionnaire

Tôi cảm thấy rằng:
Có

Vietnamese

Không

Không
chắc chắn

Không áp
dụng

Tôi lo lắng quá nhiều về tương lai của con tôi
Những người khác không hiểu sự căng thẳng
tôi đang chịu đựng (ví dụ như một số thành
viên trong gia đình của tôi hay đồng nghiệp)
Tôi cần thêm tin tin để cung cấp cho con tôi
những gì nó cần
Tôi cần thêm tài trợ để cho con tôi những gì
nó cần
Tôi có thể nhận ra một số dấu hiệu cho thấy
rằng con tôi có thể không được phát triển
bình thường (ví dụ như không có liên hệ với
ánh mắt, không dùng từ ngữ theo lứa tuổi,
không có bạn bè theo lứa tuổi...)
về phần những gì tôi cần phải làm để giúp đỡ
con tôi đạt đền tiềm năng tối đa của mình,
tôi đang thích ứng đúng theo điều kiện của
con tôi
Tôi được tất cả các hỗ trợ tôi cần từ gia
đình / bạn bè tôi
Tôi được tất cả các hỗ trợ tôi cần từ các
chuyên gia trong cuộc sống của con tôi

Trong phần này, có một số câu nói về các tiện nghi trong cộng đồng
bạn và con bạn có thể sử dụng và được hưởng lợi cho mục đích giải trí
hoặc các mục đích khác. Một lần nữa, có vẻ như rằng khi nói đến sự
sẵn có của các dịch vụ giải trí, nhiều phụ huynh của trẻ em có nguy cơ
phát triển chậm trễ dường như gặp khó khăn trong dùng đến các dịch
vụ như vậy. Xin cho biết đây đã là lãnh vực trong mối quan tâm của
bạn, bằng cách bấm vào các ô thích hợp:
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Có rất nhiều chương trình giải tiêu khiển mà người con có nhu cầu đặc biệt của tôi
không dùng đến được bởi vì:
Có
Không
Không
Không áp
chắc chắn
dụng
Thời gian của những chương trình này không
phù hợp với thì gìờ của con tôi
Vị trí của các chương trình này quá xa nhà
của tôi
Chi phí của các chương trình này vượt hơn
khả năng của tôi
Cách bố trí cản trở con tôi dùng đến các tiện
nghi (ví dụ như xe lăn không đi vào được)
Cách bố trí của các phòng, nơi một số các
hoạt động này được sắp đặt không thích hợp
cho con tôi (ví dụ như quá nhiều kích thích
cảm tính, quá nhiều vật treo trên tường ...
Xin vui lòng điền 3 chữ số đầu tiên của số mã bưu chính của bạn vào đây _ _ _
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