Autism Connect
Đường dây trợ giúp về chứng tự kỷ
toàn quốc
Thông tin về chứng tự kỷ quý vị có thể tin cậy. Miễn phí, bảo mật và độc lập.
Autism Connect sẽ kết nối quý vị với đội ngũ cố vấn thân thiện, họ cung cấp thông
tin và lời khuyên chuyên môn về nhiều lĩnh vực, bao gồm:










Tìm hiểu về chứng tự kỷ và đặc điểm chứng tự kỷ
Hành vi và các cách thức giao tiếp
Đánh giá và trợ giúp chẩn đoán
Trường học và giáo dục
NDIS
Giới thiệu đến các dịch vụ
Kết nối với các trợ giúp của đồng bạn
Tìm các sự kiện dành cho chứng tự kỷ
Làm cho môi trường trở nên tiện dụng

Kết nối với chúng tôi.

Điện thoại: 1300 308 699
Email: info@autismconnect.org.au
Trò chuyện trên mạng:
amaze.org.au/autismconnect

Autism Connect
Autism Connect là phần mở rộng của dịch vụ Cố vấn Chứng tự kỷ của
Amaze, cung ứng tại Victoria trong 12 năm, giúp đỡ hơn 20.000 người.
Autism Connect dành cho bất kỳ ai muốn nhờ trợ giúp liên quan đến
chứng tự kỷ. Dịch vụ này được tạo ra cho người bị chứng tự kỷ đang tìm
hướng dẫn xoay quanh chẩn đoán và các dịch vụ, gia đình hoặc bạn bè
của họ, và bất kỳ ai trợ giúp người lớn hoặc trẻ em bị chứng tự kỷ trong
bối cảnh giáo dục, y tế hoặc nơi làm việc.
“Tôi nhận được chẩn đoán ở tuổi 40 và tôi thấy điều đó thực sự
khai sáng và có giá trị xác nhận. Quý vị có thể gửi tin nhắn dài
năm giây và sau đó có người hồi đáp. Họ thân thiện, kiên nhẫn và
thông cảm. Họ thực sự rất dễ thương khi tiếp xúc qua điện thoại
và cảm giác đây là điều dễ dàng nhất từ trước đến nay.”
- Catherine, Mẹ của 2 cậu con trai bị chứng tự kỷ.

“Các nguồn hỗ trợ và cố vấn, theo tôi nghĩ rằng có thể cứu mạng
sống. Họ đã thay đổi sức khỏe tinh thần của tôi. Trước kia tôi
không biết mình là ai, nhưng bây giờ tôi biết. Tôi thực sự đánh giá
cao những cố vấn tuyệt vời.”
- Orion, người lớn bị chứng tự kỷ và làm nghề phát thanh viên.

Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập
amaze.org.au/autismconnect

Nếu cần thông dịch viên, quý vị hãy gọi cho Trung
tâm Liên lạc TIS Toàn quốc qua số 131 450 và yêu
cầu được nói chuyện với Autism Connect qua số
1300 308 699.
Autism Connect được
Bộ Dịch vụ Xã hội, Chính phủ Úc tài trợ
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