CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN DÀNH CHO
NGƯỜI CHĂM SÓC (CST)
Chương trình tập huấn cho người chăm sóc trẻ có rối loạn phát triển và chậm phát triển (Viết tắt
là Chương trình CST) là mô hình doTổ chức Y tế Thế giới (WHO) xây dựng và cho phép Trung
tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP) thích ứng, triển khai thực hiện trong khuôn khổ
Dự án "Tôi lớn mạnh" trong thời gian từ 2019 đến 2021 và Dự án "Hòa nhập 1" từ năm 2022 tại
3 tỉnh thành gồm Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Nam.
Đăng ký ngay

KHÓA HỌC DÀNH CHO PHỤ HUYNH
Đang sinh sống tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam
hoặc Quảng Trị
Có con từ 1-9 tuổi có hoặc lo lắng có các dấu hiệu
Con chậm nói
Con chậm hơn so với các mốc phát triển
thông thường
Con đang nghi ngờ hoặc đã có chẩn đoán
có rối loạn phát triển

VỚI MONG MUỐN SẼ GIÚP BẠN
Gặp gỡ những người chăm sóc khác có
cùng những trải nghiệm để chia sẻ và
học hỏi kinh nghiệm

Có được kiến thức và sự tự tin để hiểu
và hỗ trợ con phát triển: tương tác,
giao tiếp và học hỏi những điều mới,
kết nối với con thông qua việc chia sẻ
và tham gia các hoạt động hàng ngày

Học cách để cải thiện sức khỏe cả về
thể chất và tinh thần cho chính bạn

ĐỂ HỖ TRỢ TRẺ
Học các sử dụng cử chỉ và từ ngữ để giao
tiếp
Học những kỹ năng mới để trở nên độc lập
hơn trong các hoạt động hàng ngày
Thường xuyên có các kỹ năng hữu ích và
hạn chế những hành vi không phù hợp
Dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động
sinh hoạt cùng gia đình và những người khác

CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐƯỢC THIẾT KẾ TRONG 10 TUẦN
Đan xen giữa các buổi

thăm nhà/ Hỗ trợ 1:1 với từng gia đình và

các buổi

1

2

Khuyến khích
và Duy trì
tham gia của
trẻ

3
Hoạt động
chơi và
giao tiếp
hàng ngày

MIỄN PHÍ
khi tham gia
khóa học với
lịch trình

tập huấn nhóm

4
Giao tiếp

5

6

7
Hành vi

8
Kỹ năng

9
Sức khỏe
thể chất và
kỹ năng giải
quyết vấn
đề của
người chăm
sóc

18-27 giờ

tham gia tập huấn cùng nhóm phụ huynh
(2-3 giờ/ tuần trong 9 tuần liên tiếp)

2-3 giờ

thực hành cá nhân với huấn luyện viên (45
- 60 phút/ buổi, 2-3 buổi/ mỗi gia đình)

4-5 giờ

(khóa online)

Mỗi ngày

tự quay video ngắn (1video/ tuần) tối đa 5
phút trong 9 tuần học liên về thực hành kiến
thức, kỹ năng học được với con để được các
huấn luyện viên nhận xét
ít nhất 1 giờ chơi với con để thực hành các
kỹ năng được học

Khi kết thúc chương trình học sau 9 tuần, phụ huynh sẽ tham gia vào nhóm các phụ
huynh CST để được tiếp tục tham gia các tập huấn, phiên hỏi-đáp trực tuyến, sự kiện...
dành riêng cho chương trình CST

CHIA SẺ CỦA PHỤ HUYNH ĐÃ THAM GIA

L ớ p CS T o in e

L ớ p CS T o n lin e

LIÊN HỆ
Đăng ký ngay

Hotline: 034 436 5229
Email: a365@ccihp.org

