Các dịch vụ của chúng tôi cho chuyên viên giáo dục cơ sở mầm non và điều dưỡng:
•

tư vấn cho việc chăm sóc một trẻ em cụ thể

•

xây dựng bệnh sử một ca giáo dục để phục hồi kèm theo dõi tại cơ sở giáo dụng
mầm non (với sự đồng ý của cha mẹ)

•

tư vấn về cách tiếp cận trường hợp trẻ cần giúp đỡ

•

đồng hành trong các buổi trao đổi với cha mẹ

•

tư vấn về các biện pháp tạo điều kiện và hỗ trợ cho trẻ em hoạt động trong không
gian xã hội

•

kết hợp tư vấn chuyên môn tại cơ sở mầm non

•

giới thiệu tới tổ chức chuyên môn để xử lý các câu hỏi đặt ra

Quý vị là cha mẹ và lo lắng rằng con mình không phát triển phù hợp với lứa tuổi? Quý vị không
biết nên hành xử và hỗ trợ con như thế nào? Khi đó quý vị có thể liên hệ (kể cả bằng ẩn danh)
với chúng tôi.
Dịch vụ của chúng tôi cho cha mẹ:
•

tư vấn ẩn danh

•

xây dựng bệnh sử một ca giáo dục để phục hồi kèm theo dõi trẻ

•

trao đổi với người phụ trách tại cơ sở mầm non hoặc điều dưỡng ban ngày (chỉ với
sự đồng ý của cha mẹ)

•

Đồng hành trong các buổi trao đổi tại cơ sở mầm non

•

tư vấn về các biện pháp hỗ trợ và tạo điều kiện cho trẻ trong môi trường tại nhà

Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi nhận đặt hẹn gặp tư vấn mà không
cần thư giới thiệu. Dịch vụ tư vấn là miễn phí.

