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THÔNG TIN DÀNH CHO CHA MẸ CÓ CON MẮC HỘI CHỨNG TỰ KỶ 
 

Rất nhiều cha mẹ có con vừa mới chẩn đoán hội chứng tự kỷ sẽ phải tìm hiểu 
học hỏi rất nhiều thứ. Người ta có thể nói là con bạn mắc hội chứng tự kỷ 
(Autism), hoăc̣ làRối Loạn Phát Triển Lan Tỏa – Nếu Không Xác Định Khác (gọi 
tắt là PDD-NOS), hay làRối Loạn Hội Chứng Tự Kỷ (ASD). Thuật ngữ “hội 
chứng” nhằm diển tả sự khác nhau về triệu chứng, kỹ năng và mức độ khiếm 
khuyết của trẻ mắc chứng tự kỷASD. Can thiệp sớm có thể giảm hoặc ngăn 
ngừa các khuyết tật nghiêm trọng khác liên quan đến hội chứngASD này. Can 
thiệp sớm cũng giúp trẻ cải thiện được chỉ số IQ, ngôn ngữ và kỹ năng chức 
năng mỗi ngày. 
 
Trẻ được chẩn đoán với hội chứng tự kỷ bởi vì trẻ gặp khó khăn trong 3 mảng 
chính gồm: giao tiếp, tương tác xã hội và hành vi khác nhau (thể hiện qua các 
chuyển động lập đi lập lại và sở thích rất hạn chế.) Bạn có thể tự hỏi không biết 
có nên liệt con bạn với hội chứng tự kỷ ASDquá sớm không, nhưng nếu hội 
chứng được chẩn đoán càng sớm chừng nào, việc can thiệp sẽ được thực hiện 
càng sớm chừng đấy. Việc trị liệu hội chứng tự kỷ sớm có thể làm giảm đáng kể 
các hội chứng tự kỷ và tăng cường khả năng phát triển và học nhiều kỷ năng 
mới ở trẻ. Khi trẻ được hổ trợ và dịch vụ phù hợp, trẻ sẽ phát triển và học hành 
tốt, măc̣ dầucó thể là phát triển ở môṭ mức độ khác khiso với những trẻ khác. 
 
Tỷ lệ hội chứng tự kỷ đang tăng nhanh, và việc chẩn đoán hội chứng này được 
cải thiệnhơn, và laị thêm nhiều haṇg khác, rõ ràng làcó rất nhiều người mắc hội 
chứng này. Điều này có nghĩa là bạn không đơn độc. Có hàng ngàn gia đình 
khác phải đối diện với nhiều thử thách và khó khăn như bạn khi có con mắc hội 
chứng ASD này. Các tổ chức biện hộ và các nhóm hổ trợ quan tâm đến các nhu 
cầu của trẻ tự kỷ có mặt khắp nơi trên thế giới. Qua các tổ chức này, bạn có thể 
kết nối với nhiều phụ huynh khác có cùng hoàn cảnh với bạn, những người đi 
trước có thể biết nhiều về nguồn hổ trợ và dịch vụ tại địa phương. Việc này có 
thể rất hữu ích cho bạn vì bạn có thể choáng ngợp với lượng thông tin có sẳn. 
Phải nhớ là bạn không thể học hết mọi thứ một lúc được. Phải có thời gian tìm 
hiểu vì quá nhiều ý kiến khác nhau về nguyên do gây ra hội chứng tự kỷ và cách 
chữa trị. Hiện tại vẫn có nhiều điều chưa biết đến về hội chứng này. 
Chưa ai chứng minh được một phương pháp chữa trị nào thật sự hiệu quả cho 
hội chứng này, nhưng trị liệu và giáo dục có thể giúp làm giảm một vài thách 
thức liên quan đến hội chứng tự kỷ ASD. Tuy nhiên không có một hành vi hay 
một triệu chứng nào là riêng biệt ở mỗi trẻ mắc hội chứng ASD này, nên sẽ 
không có một phương pháp trị liệu nào có hiệu quả cho mọi trẻ. Việc chữa trị 
phải phù hợp với ưu, khuyết điểm và nhu cầu của từng cá nhân trẻ. 
 
Bộ Sức Khoẻ Công Cộng bang Massachusetts cung cấp can thiệp chuyên sâu 
cho trẻ em mắc hội chứng này qua chương trình can thiệp sớm. Bên cạnh các 
dịch vụ chuyên sâu bạn nhận được từ các chương trình can thiệp sớm, bạn 
cũng có thể chọn các dịch vụ từ các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Đặc Biệt. Các nhà 
Cung cấp này được Bộ Sức Khoẻ Công Cộng(DPH) cấp phép nhằm cung cấp 
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các chương trình can thiệp cá nhân có tổ chức ngay trong các môi trường tự 
nhiên như tại nhà hoặc tại các trung tâm nuôi dạy trẻ. Phụ huynh được khuyến 
khích tham gia tích cực vào các chương trình này. Cần phải nhớ là các Nhà 
Cung Cấp Dịch Vụ Đặc Biệt này chỉ cung cấp dịch vụ theo vùng, có khi nơi khu 
phố bạn ở sẽ không có dịch vụ này. 
 
Một vài chương trình Can Thiệp Sớm cung cấp các chương trình can thiệp 
chuyên sâu mang tính chất cá nhân cho trẻ tự kỷ. Bạn hãy liên hệ với người điều 
phối viên dịch vụ của bạn. 
 
Các nhà Cung Cấp Dịch Vụ Đặc Biệt sử dụng 3 phương pháp chính trong can 
thiệp (và sẵn sàng giải thích cụ thể cho bạn hiểu về các phương pháp này) 
 
ABA-Phân tích hành vi ứng dụng là phương pháp trị liệu được nghiên cứu 
nhiều nhất. Phương pháp ABA có hiệu quả trong việc tăng khả năng giao tiếp, 
tăng kỹ năng sống và giúp trẻ giảm đi các hành vi không phù hợp. ABA giúp xây 
dựng thêm kỹ năng mới như học nói và chơi bằng cách chia nhỏ các bước và 
luôn động viên trẻ. Một chuổi chương trình học nhằm giúp trẻ chuyển từ các 
hành vi đơn giản thành các kỹ năng phức tạp và đúng chức năng ở các môi 
trường khác nhau, như ngay tại bàn học, ở sân chơi hoặc trong lớp học. 
Chương trình đều được lên kế hoạch cụ thể và được giám sát bởi chuyên gia 
ABA mà luôn xem phụ huynh như thành viên của đội ngũ can thiệp. 
 
DIR-Phương pháp phát triển, quan hệ sự khác nhau của cá nhân, theo mô 
hình Floortime 
Mô hình này nhắm vào việc xây dựng các mối quan hệ lành mạnh có ý nghĩa, 
giao tiếp xã hội và các kỹ năng chơi bằng cách theo tình cảm tự nhiên và mối 
quan tâm của mỗi trẻ bằng cách tương tác với trẻ qua trò chơi. Các hoạt động 
của trẻ được xem như là có mục đích. Vai trò của phụ huynh và người chăm sóc 
trẻ là theo trẻ và giúp trẻ tăng sự tương tác xã hội, cải thiện kỹ năng giao tiếp với 
sự hướng dẫn của các chuyên gia về phương pháp Floortime. Phương pháp 
Floortimenày nhấn mạnh vào sự phát triển tình cảm, xã hội và sự tham gia của 
phụ huynh.  
 
ESDM – Mô hình phát triển sớm Denver 
Đây là phương pháp kết hợp giữa ABA (làm mẫu, lập đi lập lại và động viên) 
cũng như phương pháp tăng cường mối quan hệ giống Floortime (nghĩa là tập 
trung vào sở thích của trẻ và qua các trò chơi tương tác giữa người lớn và trẻ 
nhằm tạo ra sự tương tác qua lại) nhằm xây dựng tương tác xã hội. Phương 
pháp này làm việc trực tiếp với trẻ nhưng đào tạo cho phụ huynh cũng là tâm 
điểm. Các nhà trị liệu phải đánh giá kỹ năng hiện tại của trẻ, nhận ra các hành vi 
(kỹ năng) để lồng ghép vào các trò chơi, và luôn đảm bảo có cơ hội dạy thường 
xuyên và trẻ có nhiều cơ hội thực tập những kỹ năng được chọn. Phương pháp 
mới lồng ghép các yếu tố của các phương pháp có hiêụ quả trước (như ABA, 
Floortime) và cũng đã có nhiều nghiên cứu có ý nghĩa trong tiến bộ về nhận thức 
và phát triển. 
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Danh sách của Các Nhà Cung Cấp Đặc Biệt của DPH và danh sách các trang 
web hữu ích đều được liệt kê trong tập tài liệu này. Bạn có thể yêu cầu làm đánh 
giá ban đầu với bất cứ nhà Cung Cấp Dịch Vụ Đặc Biệt nào mà có dịch vụ trong 
vùng của bạn để giúp bạn chọn lựa chổ phù hợp nhất cho baṇ và con bạn. 
 
Bạn không phải trả chi phí nào khi trẻ tham gia học chương trình can thiệp sớm. 
Bộ Sức khoẻ Công Cộng, Masshealth và các bảo hiểm cũng như các tổ chức 
HMO có thể chi trả cho các dịch vụ đặc biệt. Bộ Sức khoẻ Công Cộng chi trả 
toàn bộ chi phí mà bảo hiểm không chi trả và cũng như cho các trẻ hôị đủ điều 
kiêṇ hưởng các chương trình mà không có bảo hiểm. 
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CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN DÀNH CHO GIA ĐÌNH CÓ CON MỚI 
CHẨN ĐOÁN BỆNH ASD 

 
 
 
 AUTISM CONSORTIUM:  Là tổ chức nghiên cứu tìm ra nguyên do gây hội 

chứng tự kỷ cũng như các phương pháp trị liệu. Tìm bộ tài liệu tài nguyên 
thông tin cho phụ huynh (bằng 6 thứ tiếng khác nhau) trong trang Family 
Partner. 
 www.autismconsortium.org 
 
 

 AUTISM SPEAKS:  Là tổ chức biện hộ và khoa học tự kỷ, cung cấp ngân 
sách cho các nghiên cứu về nguyên do, can thiệp, chữa trị cho tự kỷ. Tổ 
chức tăng cường nhận thức về hội chứng tự kỷ và biện hộ cho các nhu cầu 
của các cá nhân mắc hội chứng tự kỷ cũng như gia đình của mình. 
 www.autismspeaks.org 
 
 

 AUTISM SOCIETY OF AMERICA:  Là tổ chức dẫn đầu trong tự kỷ làm việc 
để tăng nhận thức cộng đồng về các khó khăn mà người tự kỷ phải đối diện 
mỗi ngày, biện hộ cho các dịch vụ phù hợp và cung cấp các thông tin liên 
quan đến trị liệu, giáo dục, nghiên cứu và biện hộ. 
 www.autism-society.org 
 
 

 AUTISM RESOURCE CENTERS:   Các trung tâm khu vực cung cấp nhiều 
nguồn hổ trợ, giới thiệu, thông tin, biện hộ giáo dục, giúp đỡ về mặt kỹ thuật 
và đào tạo cho gia đình và các nhà cung cấp. Tìm bộ tài liệu chuyên liên 
quan đến trẻ và các thông tin cơ bản về tự kỷ. 
 www.mass.gov/dds  Click on Autism Spectrum Services 
 
 

 ASPERGER’S ASSOCIATION OF NEW ENGLAND:  Là tổ chức làm việc với 
cá nhân, gia đình và chuyên gia nhằm giúp đớ các em mắc hội chứng 
Asperger nhằm giúp trẻ xây dựng cuộc sống có ý nghĩa bằng việc cung cấp 
thông tin, giáo dục, cộng đồng hổ trợ và biện hộ. 
 www.aane.org 
 

 AUTISMWEB.COM  Nhóm phụ huynh quan tâm đến tự kỷ. Xem xét đánh giá 
các phương pháp giảng dạy, ăn kiêng vitamin, nghiên cứu về tự kỷ, thuốc 
men, hội thảo. Cung cấp nhiều thông tin nhằm kết nối các phụ huynh từng 
trải. 
 www.autismweb.com 
 

http://www.autismconsortium.org/
http://www.autismspeaks.org/
http://www.autism-society.org/
http://www.mass.gov/dds
http://www.aane.org/
http://www.autismweb.com/
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 INTERACTIVE AUTISM:Làm việc nhằm xoáy các nghiên cứu dẫn đến tiến 
bộ hơn trong việc hiểu biết và trị liệu tự kỷ. 
 www.iancommunity.org/cs/newly_diagnosed 

 
 
 FAMILY TIES  Mạng lưới gia đình với gia đình trên toàn bang nhằm cung cấp 

thông tin và hổ trợ cho gia đình và chuyên gia giúp trẻ cần sự trợ giúp đặc 
biệt 
 www.massfamilyties.org  

 
 
 NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH    Chi nhánh của Chính phủ liên 

bang nhằm lập kế hoạch, hổ trợ, và quán lý các chương trình nghiên cứu 
cũng như đánh giá hiệu quả trong can thiệp, ngăn ngừa và trị liệu. 
 www.nimh.nih.gov/health/publications/a-parents-guide-to-autism-
spectrum-disorder/how-is-asd-treated.shtml 

 
 
 
CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN KHÁC 
 

□ FEDERATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS    

 
Liên bang trẻ em cần sự hổ trợ đặc biệt: Cung cấp thông tin, hổ trợ và giúp đở 
phụ huynh có con bị khuyết tật, các tổ chức chuyên gia và cộng đồng. 

 www.fcsn.org 
 

□ MASS ADVOCATES FOR CHILDREN    

 
Trung tâp hổ trợ về giáo dục đặc biệt và luật pháp nhằm đào tạo, hổ trợ kỹ thuật 
và biện hộ để chắc chắn là trẻ tự kỷ có thể vượt qua được những kỳ vọng thấp 
và nhận được cơ hội học tập công bằng như các bạn khác. 

 www.massadvocates.org/autism-center.php 
 

 

□ EARLY INTERVENTION            

 www.mass.gov/dph/earlyintervention 
 
 

□ DEPARTMENT OF ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION 

 www.doe.mass.edu/sped/prb 
 
 

http://www.iancommunity.org/cs/newly_diagnosed
http://www.massfamilyties.org/
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/a-parents-guide-to-autism-spectrum-disorder/how-is-asd-treated.shtml
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/a-parents-guide-to-autism-spectrum-disorder/how-is-asd-treated.shtml
http://www.fcsn.org/
http://www.massadvocates.org/autism-center.php
http://www.mass.gov/dph/earlyintervention
http://www.doe.mass.edu/SPED/PRB

