Tờ Thông Tin Số 39
Trẻ em và trẻ vị thành niên có nhu cầu chăm
sóc
Vì bệnh, khuyết tật bẩm sinh, tai nạn hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, nhu cầu chăm sóc
của trẻ em có thể tồn tại.
Gia đình trong các trường hợp đó gặp phải những khó khăn phức tạp: Các yêu cầu về
cấp độ chăm sóc cho trẻ là gì? Trẻ cần có loại hình hỗ trợ nào trong cơ sở chăm sóc
ban ngày và ở trường? Thiết bị hỗ trợ hoặc biện pháp chuyển đổi tùy chỉnh là gì dành
cho trẻ em và trẻ vị thành niên có khuyết tật? Về các vấn đề này, Các Trung Tâm Tư
Vấn tại Berlin có cung cấp dịch vụ tư vấn chi tiết và hỗ trợ cho các gia đình. Trường
hợp này bao gồm thông tin về các chủ đề như cấp độ chăm sóc, các biện pháp chuyển
đổi công năng căn nhà và thiết bị hỗ trợ.
Một khía cạnh rất quan trọng của tư vấn là giảm gánh nặng cho người chăm sóc trong
gia đình. Việc này có thể được cung cấp bởi quyền lợi bảo hiểm chăm sóc chẳng hạn
như chăm sóc thay thế và chăm sóc ngắn hạn cũng như hỗ trợ và dịch vụ giảm nhẹ
gánh nặng. Có các quyền lợi đặc biệt dành cho anh chị em.
Mục tiêu là cung cấp sự chăm sóc cá nhân hóa cho trẻ em và thanh thiếu niên để cải
thiện điều kiện cuộc sống. Các dịch vụ đó sẽ được kết hợp vào hệ thống hỗ trợ và
chăm sóc và nhờ đó có được sự độc lập cao hơn trong cuộc sống hàng ngày.
Trẻ em lớn hơn và nhu cầu của các em có thể thay đổi qua thời gian.
Các Trung Tâm Tư Vấn sẽ tư vấn về các dịch vụ thích hợp tương ứng.
Hậu chăm sóc xã hội-y tế
Trong tối đa 6 tuần sau khi trẻ nằm viện, dịch vụ giám sát bên ngoài tại gia có thể được
chỉ định bởi các tổ chức chuyên khoa, họ phân tích các nhu cầu dịch vụ theo chỉ định,
điều phối các dịch vụ theo chỉ định và hỗ trợ cung cấp dịch vụ.
Các Trung Tâm Nhi Khoa Xã Hội
Với sự giới thiệu của bác sĩ điều trị, có thể nhận được dịch vụ tư vấn chuyên khoa,
chẩn đoán và can thiệp sớm của các đội ngũ đa ngành.
Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em và Trẻ Vị Thành Niên
Trong từng quận, thông tin sức khỏe phòng bệnh tổng thể và tư vấn sẽ được cung cấp
cũng như khám y tế dành cho trẻ em đến 18 tuổi.
Các liên kết đến những chương trình có ở mặt sau.

Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần Cho Trẻ Em và Trẻ Vị Thành Niên
Có dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe tâm lý cho trẻ em đến 18 tuổi.
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Phòng Phúc Lợi Thanh Thiếu Niên
Phòng Phúc Lợi Thanh Thiếu Niên Youth Welfare Office) hỗ trợ các dịch vụ nội trú và
ngoại trú cho trẻ em và trẻ vị thành niên chẳng hạn như trợ cấp cho gia đình và trợ cấp
thống hất cho trẻ em và trẻ vị thành niên có khuyết tật tâm thần hoặc thể chất đến 18
tuổi.
Chăm Sóc Cuối Đời Cho Trẻ Em
Từ lúc chẩn đoán một bệnh đe dọa tính mạng, một cơ sở chăm sóc cuối đời bên ngoài
có thể giúp khắc phục sự căng thẳng tinh thần và thể chất của việc chăm sóc. Các cơ
sở chăm sóc cuối đời nội trú cung cấp một môi trường phù hợp cho thời điểm chia ly.
Đường Dây Nóng Bảo Vệ Trẻ Em 030 610066
Đường Dây Nóng Bảo Vệ Trẻ Em là một dịch vụ tư vấn và hỗ trợ ngưỡng thấp, qua
điện thoại, cả ngày, và là điểm liên lạc đầu tiên cho bất kỳ ai có quan ngại về sức khẻo
của trẻ em và trẻ vị thành niên.
Các Trung Tâm Tư Vấn có thể cung cấp cho quý vị thông tin và hỗ trợ việc làm đơn,
nộp kháng nghị và tìm các phương án thay thế.
Liên kết đến các chương trình hỗ trợ
Hỗ trợ trong cuộc sống hàng
ngày

http://www.pflegeunterstuetzungberlin.de/index.php?id=1261

(nhóm đối tượng: trẻ em và trẻ vị thành niên)

Chăm sóc ngắn hạn dành cho
trẻ em và trẻ vị thành niên

http://www.menschenkind-berlin.de/kurzzeitpflegeverhinderungspflege

Anh chị em

http://www.geschwister-behinderter-kinder.de/index2.htm

Hậu chăm sóc xã hội-y tế

https://www.bunter-kreisdeutschland.de/nachsorge/nachsorge-in-ihrer-naehe.html
http://www.kja-spz-berlin.de/

Các Trung Tâm Nhi Khoa Xã
Hội (SPZ)
Sở Các Vấn Đề Trẻ Em và
Thanh Thiếu Niên
Bệnh viện chăm sóc cuối đời
cho trẻ em

http://service.berlin.de/bezirksaemter/
http://www.wegweiser-hospiz-undpalliativmedizin.de/angebote/kinder_jugendliche

Nhân viên tại Trung Tâm Tư Vấn sẵn sàng giúp đỡ quý vị.
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Các Trung Tâm Tư Vấn được tài trợ bởi Tiểu Bang Berlin và các nhà cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe ở
Berlin
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