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Trợ giúp Tích cực Chú trọng đến Cá nhân
Sự tham gia và bao gồm đối với người khuyết tật

Nhiều người khuyết tật được người khác làm mọi thứ CHO họ chứ không làm CHUNG với họ. 
Điều này có thể khiến người khuyết tật cảm thấy cô đơn, bị cô lập, không tha thiết,  

buồn, sợ hãi và cảm thấy bất lực.

Hỗ trợ Tích cực là gì?
  Hỗ trợ tích cực là cách thực hiện 

phương pháp chú trọng đến cá nhân.

  Đây là cách hỗ trợ cá nhân tham gia 
một cách tích cực và có ý nghĩa vào 
cuộc sống của chính họ bất kể bị 
khuyết tật nhiều ít. 

  Cá nhân có thể tham gia bất kỳ sinh 
hoạt nào bằng cách thực hiện toàn bộ 
hoặc một phần sinh hoạt đó khi được 
hỗ trợ đúng mức.

  Hỗ trợ tích cực là cách thức cá nhân 
được bao gồm và kết nối với người 
khác.

  Khi thường xuyên sử dụng phương 
pháp hỗ trợ tích cực, điều đó sẽ đem 
lại kết quả tốt cho người khuyết tật, gia 
đình, người chăm sóc và nhân viên hỗ 
trợ người khuyết tật.

Những rào cản là gì?
‘Tôi không có thời giờ ’
‘Đơn giản là họ không thể làm được’
‘Nhưng anh ta quá khó khăn’
‘Nếu tôi làm điều đó thì nó dễ dàng hơn 
và nhanh hơn’
‘Nhân viên sắp tới sẽ không vui nếu tôi 
không làm xong việc’

Bằng chứng cho thấy phương 
pháp hỗ trợ tích cực
  Cải thiện phẩm chất đời sống cho 

người khuyết tật 

  Giảm bớt các hành vi đáng lo ngại

  Giảm bớt những lo ngại về sức 
khoẻ tâm thần bao gồm trầm cảm 
và hồi hộp

  Giúp nhân viên hỗ trợ cảm thấy hài 
lòng hơn trong công việc, nhờ vậy 
nơi làm việc sẽ là nơi vui vẻ hơn*

Làm thế nào để tôi có thể vượt 
qua được những rào cản? 
‘Tôi không có thời giờ ’ – 'Các tài liệu của 
chúng tôi sẽ giúp quý vị biết cách'. Hỗ trợ 
toán trưởng của quý vị, tạo ra các nhiệm vụ 
cho ca làm để quản lý thời gian hiệu quả.

‘Đơn giản là họ không thể làm được’ – 
‘Có, họ có thể làm được’, mỗi sinh hoạt đều 
có các phần nhỏ hơn và dễ dàng hơn và 
mọi người có thể đóng góp lớn hay nhỏ.

‘Nhưng anh ta quá khó khăn’ – Hỗ trợ tích 
cực giúp làm giảm các hành vi đáng lo ngại.

‘Nếu tôi làm điều đó thì nó dễ dàng hơn’ – 
'Phải tốn thời gian để rồi tiết kiệm thời gian', 
dễ dàng hơn cho ai?
‘Nhân viên sắp tới sẽ không vui nếu tôi 
không làm xong việc’ – Phân chia nhiệm 
vụ, giao tiếp hiệu quả và thay đổi nếp suy 
nghĩ từ đổ lỗi và chế nhạo thành ủng hộ  
và tin tưởng.

Tất cả chúng ta đều có thể góp phần làm thay đổi tình hình 
Hãy xem và phổ biến các video và tài liệu hỗ trợ tích cực của chúng tôi tại: adhc.nsw.gov.au/activesupport 
Hãy cảm thấy thích thú với trải nghiệm và tác động tích cực mà phương pháp hỗ trợ tích cực đã đem lại 
cho người khuyết tật. 
'Carissa và Fran giờ đây tham gia nhiều hơn, họ thức dậy và cảm thấy vui mừng được tham gia vào 
cuộc sống của chính họ'  'Tôi vừa đỡ phải tốn sức, vừa tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của họ'

*(Jim Mansell và Julie Beadle-Brown cùng cộng sự năm 2012)
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