NHỮNG CÂU HỎI VỀ SỰ GIỚI THIỆU
NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO SẼ ĐƯỢC PHỤC VỤ TẠI PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG BOYER?
Phòng khám Nhi Đồng Boyer chủ yếu phục vụ trẻ em từ thưở chào đời cho đến khi tròn 3 tuổi.
Các thiếu nhi này có những biểu hiện chậm chạp trong sự phát triển của các em, có thể bao
gồm: cử động cơ bắp cứng ngắc hoặc mềm oặt, khó khăn trong việc kết hợp các thao tác cử
động chân tay, bú và nuốt khó khăn, phát triển chậm về ngôn từ và giao tiếp, và/hoặc chậm
chạp trong việc học hỏi và xử lý thông tin. Các em có thể bị chẩn đoán là bại não hoặc những
tình trạng về cơ bắp thần kinh khác, những bất thường về di truyền, hoặc chậm phát triển. Một
số em có thể tiếp tục nhận được dịch vụ của Dưỡng Đường Nhi Đồng Boyer sau khi tròn 3 tuổi,
trên cơ sở bản hợp đồng với học khu của các em, hoặc như là bản bổ sung cho các dịch vụ
được học khu cung ứng.
TRẺ EM ĐƯỢC GIỚI THIỆU ĐẾN BẰNG CÁCH NÀO?
Một thân nhân, y tá, bác sỹ, chuyên gia trị liệu hoặc một cá nhân trong bất kỳ nguồn cộng đồng
nào khác đều có thể giới thiệu một thiếu nhi. Y tá điều phối sẽ đánh giá tất cả những thư giới
thiệu mới, đủ tiêu chuẩn để quyết định xem chương trình của chúng tôi có phù hợp với thiếu nhi
ấy hay không. Nếu không, thiếu nhi ấy sẽ được giới thiệu đến đúng phân khoa.
ĐIỀU GÌ XẢY RA SAU KHI MỘT THIẾU NHI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ĐẾN?
Một cuộc sát hạch ban đầu do các y tá thực hiện sẽ được lên lịch cho mỗi thiếu nhi; thông
thuờng điều này được thực hiện tại nhà. Dựa vào những kết quả của cuộc sát hạch này và các
lĩnh vực chậm phát triển được xác định, sẽ có thêm (những) cuộc sát hạch nữa được lên lịch.
Các kế hoạch cho chương trình của thiếu nhi đó được thực hiện cùng với các bậc phụ huynh.
Một Nhân Viên Điều Phối Những Phương Sách Cho Các Gia Đình được phân công cho từng
thiếu nhi và gia đình để điều phối chương trình của thiếu nhi đó và để hỗ trợ các bậc phụ huynh
khi có bất kỳ câu hỏi hoặc khó khăn vướng mắc nào. Trong vòng 45 ngày khi chọn lựa một gia
đình để nhận các dịch vụ tại Boyer, một buổi họp phụ huynh sẽ được tổ chức để triển khai
những kế hoạch bằng văn bản cho từng chương trình đã được đặc trưng hóa (Xin vui lòng tra
cứu mục Kế Hoạch Phục Vụ Gia Đình Cá Thể)
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