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Viếng Thăm Tại Nhà

Viếng thăm tại nhà sẽ diễn ra như thế nào?
Trong chuyến viếng thăm tại nhà của quý vị, quý vị, con của quý vị và
Chuyên Viên Can Thiệp Sớm sẽ:
• Tìm hiểu những việc mà gia đình quý vị làm mỗi ngày, như ăn uống,
tắm rửa hoặc đi mua sắm thực phẩm. Những việc này có dễ không?
Những việc này có khó không? Con của quý vị làm những việc này với
quý vị như thế nào?
• Nghĩ ra các cách thức để hỗ trợ kết quả thực hiện Kế Hoạch Dịch Vụ
Gia Đình Cá Nhân Hóa (Individualized Family Service Plan, IFSP).
• Giúp quý vị khám phá cách thức để thực tập các kỹ năng trong hoạt
động hàng ngày của quý vị.
• Giúp đảm bảo quý vị và con của quý vị cảm thấy tự tin học các kỹ năng
mới đồng thời tìm thấy sự vui thích trong những hoạt động mà gia
đình quý vị cùng nhau thực hiện.
Quý vị là một phần quan trọng trong chuyến thăm Can Thiệp Sớm (EI).
Quý vị đóng vai trò quan trọng nhất trong việc đạt được kết quả IFSP tốt
cho gia đình.

Tại sao chúng tôi viếng thăm theo cách này?
Chương trình Can Thiệp Sớm của Massachusetts sử dụng nghiên cứu để
hướng dẫn thực hiện các chuyến viếng thăm tại nhà của chúng tôi. Chúng
tôi tập trung vào ba khái niệm trong tiến trình làm việc với các gia đình:
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1. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ học hỏi tốt nhất qua việc tập làm các hoạt động
hàng ngày.
2. Quý vị có tác động lớn nhất đến sự tiến bộ của con em quý vị. Quý vị ở
bên con quý vị mỗi ngày. Chương trình Can Thiệp Sớm chỉ làm việc với
gia đình quý vị trong một thời gian ngắn.
3. Chuyên viên phụ trách chương trình Can Thiệp Sớm (EI) hỗ trợ quan
hệ của quý vị với con quý vị.

www.mass.gov/dph/
earlyintervention

Chúng tôi áp dụng các nguyên tắc từ cẩm nang Phụ Huynh Sinh Hoạt Với
Trẻ Sơ Sinh (Parents Interacting with Infants, PIWI)* để hướng dẫn việc
thực hiện các chuyến viếng thăm tại nhà của mình. PIWI giúp phụ huynh
và những người chăm sóc cũng như trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cảm thấy thoải
mái về những sinh hoạt làm cùng nhau và làm một mình. Chương trình
Can Thiệp Sớm (EI) của Massachusetts mong muốn trẻ và gia đình luôn
tích cực hoạt động và thành công trong tất cả mọi hoạt động họ thực
hiện trong cuộc sống.
* T. Yates, J. McCollum. Parents Interacting with Infants (PIWI). Center of the Social Emotional
Foundations for Early Learning, 2015.

