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Thường xuyên đến gặp Y tá Sức khỏe Gia 

đình và Trẻ em tại địa phương là khởi đầu 

đúng nếu quý vị quan tâm đến sự phát triển 

của con mình. Dịch vụ này MIỄN PHÍ và sẵn 

sàng phục vụ bé từ lúc chào đời đến khi 

được năm tuổi. 

Có thể nhận hỗ trợ thêm thông qua ‘dịch vụ Sức 

khỏe Liên kết’ (‘Allied Health services’) bao 

gồm: bệnh lý nói năng, phục hồi chức năng 

(occupational therapy), vật lý trị liệu, chế độ 

dinh dưỡng và sức khỏe tâm thần. Quý vị có thể 

truy cập các Dịch vụ Y tế Liên kết thông qua 

Trung tâm Y tế Cộng đồng tại địa phương, 

không cần bác sĩ gia đình giới thiệu. Hãy tìm 

kiếm trên mạng hoặc hỏi bác sĩ của quý vị để 

biết chi tiết.  

Cũng có hỗ trợ thêm thông qua các chuyên 

gia, ví dụ: bác sĩ nhi khoa và/hay các dịch vụ 

tư, có tính phí.  

Một số dịch vụ nhận thanh toán số lượng lớn 

(bulk-billing) hoặc có khoản hoàn trả Medi-

care, nhưng quý vị có thể phải trả khoản phí 

chênh lệch. Hãy hỏi bác s  quý vị về dịch vụ 

chuyên khoa nào cần giấy giới thiệu. 

         Những điểm quan trọng cần nhớ  

 Là người hiểu rõ con mình nhất, nếu quý vị nghĩ có điều gì đó không ổn, 
hãy liên hệ với bất kỳ dịch vụ nào ở trên 

 Tốt nhất là sớm tìm kiếm giúp đỡ, nhưng không bao giờ quá muộn khi 
yêu cầu giúp đỡ 

 Đừng ngại lấy thêm ý kiến khác nếu quý vị cảm thấy quan tâm của mình 
không được giải quyết. 

Các dịch vụ tư nhân Trung tâm Y tế Cộng đồng 

Bác sĩ địa phương là lựa chọn khác để hỗ trợ 

thêm và cung cấp thông tin nếu quý vị quan 

tâm đến sự phát triển của con mình. Bác sĩ 

cũng có thể giới thiệu đến các dịch vụ chuyên 

khoa. 


