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MGA PANANAW NG TAGA MARYLAND NA
AMERIKANONG TAGAPAG-ALAGA NG MGA
BATA NA MAY KAPANSANAN
ISANG KINAKAILANGAN SA PAGSUSURI SA SUPORTA NG KONSEHO NG MGA KAPANSANAN SA PAGUNLAD NG MARYLAND AT ANG UNIVERSITY OF MARYLAND SCHOOL OF SOCIAL WORK

MGA PANGUNAHING NATUKLASAN AT REKOMENDASYON
SA SURVEY
Kami ay isang hindi
nararapat na pamayanan walang naniniwala na ang
mga batang Asyano ay
maaaring mas mababa sa
"matalino."

Ang mga tagapag-alaga ng mga batang may kapansanan sa pag-unlad ay
dapat gumamit ng maraming mga sistema upang makahanap ng
pangangalaga sa kanilang mga anak, ngunit hindi namin alam ang
tungkol sa mga partikular na pangangailangan ng mga pamilyang Asyano
sa Amerika. Sinuri namin ang 73 mga magulang na kinilalang Chinese,
Korean, Indian, Japanese, Vietnamese, Filipino, at Bangladeshi. Ang
kanilang mga anak ay mayroong autism, Attention Deficit Hyperactivity
Disorder, Down syndrome, o iba pang mga kapansanan sa intelektuwal
at pag-unlad.

(1) MAKINIG SA MGA ALALAHANIN NG MGA MAGULANG
TUNGKOL SA MGA PAGKAANTALA SA PAG-UNLAD AT
MABILIS NA KUMILOS UPANG MA-SCREEN AT MAG-REFER SA
MGA ANAK.
Sinabi ng mga magulang na tumagal ng isang average ng 12 buwan sa
pagitan ng pagpansin ng pagkaantala sa pag-unlad at pagkuha ng
diagnosis para sa kanilang anak. Karamihan sa mga magulang ay nagsabi
sa mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan tungkol sa kanilang
mga alalahanin, ngunit halos isang-katlo lamang ng mga propesyonal ang
nagsagawa ng isang developmental screening o isinangguni ang bata sa
isang dalubhasa.

SOBRANG aktibo ako sa
pamayanan ng
[developmentaldisability] ...
maraming [mga magulang
na Asyano] umaasa sa akin
para sa mga
mapagkukunan at
impormasyon.

Tinanong ko ang aking
sarili ng maraming
beses: paano kung alam
ko nang maaga at
kinuha ang aking anak
na babae sa therapy
nang mas maaga?

(2) IKONEKTA ANG MGA MAGULANG SA MGA
TAGAPAGTAGUYOD MULA SA KANILANG SARILING
PAMAYANAN.
Karamihan sa mga magulang ay hindi nakatanggap ng mga
serbisyo mula sa mga tagapagtaguyod ng magulang, ngunit 71%
ng mga nakakita sa mga tagapagtaguyod ng mga magulang na
maging kapaki-pakinabang na mapagkukunan ng impormasyon at
suporta.

Mahirap malaman at mag(3) BAWASAN ANG MGA PANGUNAHING HADLANG SA PAGapply para sa impormasyon sa
ACCESS NG SERBISYO.
mga benepisyo ....
Ang ilang mga serbisyo, tulad ng pangangalaga sa ngipin at pag-aalaga
ng pahinga, ay hindi karaniwang ginagamit. Gayundin, halos kalahati ng Makakatulong kung magbigay
mga magulang ang nagbayad para sa ilang mga therapeutic service na ka ng suporta sa wika [sa aking
wala sa bulsa. Ang mga magulang na hindi nagsasalita ng Ingles ay
katutubong wika] para dito.
mayroong mga karagdagang hamon na nakikipag-usap sa mga
Pakiramdam ko ay nalulula
tagabigay ng kanilang anak at pag-access sa mga suporta.
ako dahil sa malawak na
gastos sa medikal…
(4) DAGDAGAN ANG KAMALAYAN NG KOMUNIDAD SA MGA
KAPANSANAN SA PAG-UNLAD.

Ang mga tao sa
Habang maraming mga magulang ang nagsabing ang mga miyembro ng kanilang
pamayanan ay
komunidad ay nagsisikap na tulungan ang kanilang anak at pamilya, 65% din ang
nangangailangan ng
nakadama na ang kanilang komunidad ay mayroong maliit na impormasyon o
tulong upang mabigyan kaalaman tungkol sa mga kapansanan sa pag-unlad. Ang ilang mga magulang ay
ang aking mga anak ng naniniwala sa mga miyembro ng kanilang komunidad: (a) iniisip na ang mga indibidwal
higit na pagpapaubaya na may kapansanan sa pag-unlad ay "lalago mula rito;" (b) hindi komportable sa paligid
ng kanilang mga anak; (c) pakiramdam na ang mga kapansanan sa pag-unlad ay isang
kaysa sa
resulta ng masamang pagiging magulang o kawalan ng disiplina; o (d) gumamit ng
diskriminasyon.
masasakit na salita upang ilarawan ang kanilang mga anak.

[Ang aking anak na lalaki] ay
kung sino siya at hindi ko
babaguhin iyon para sa
Sa kabila ng mga hamon na inilarawan ng mga magulang, 79% ang
mundo. Sa palagay ko kung
nagsabing kinilala din nila ang mga kalakasan ng kanilang anak. Ang mga
magpapatuloy akong
lokal na pamayanan at samahan, tagapagbigay ng serbisyo, at iba pang
sumusuporta at
tagapagtaguyod ay maaaring maging mahalagang kakampi sa pagsisikap
makakatulong sa kanya na bigyang kapangyarihan at isama ang mga batang may kapansanan sa
pag-unlad at kanilang mga pamilya sa lahat ng mga lugar ng pamayanan.
makakamit niya ang mga
nakagaganyak na bagay.
(5) BUMUO SA KALAKASAN NG BAWAT PAMILYA AT
KANILANG PAMAYANAN SA ETNIKO.

Mangyaring bisitahin ang aming pahina sa Facebook
upang matuto nang higit pa:
https://www.facebook.com/MarylandAANS/
PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON, MANGYARING MAKIPAGUGNAY SA:
Sarah Dababnah, PhD, MPH, MSW
Associate Professor, University of Maryland, Baltimore;
sdababnah@ssw.umaryland.edu
ANG PROYEKTONG ITO AY SUPORTADO, SA BAHAGI NG BIGYAN NG NUMERO NG CFDA 93.960, MULA SA ADMINISTRASYON NG ESTADOS UNIDOS PARA SA
PAMUMUHAY SA PAMAYANAN, KAGAWARAN NG KALUSUGAN AT SERBISYONG PANTAO, WASHINGTON, D.C. 20201. ANG MGA TAGAPANGAKO NA NAGSASAGAWA NG
MGA PROYEKTO SA PAG-SPONSOR NG GOBYERNO AY HINIHIMOK NA MALAYANG IPAHAYAG ANG KANILANG MGA NATUKLASAN AT KONGKLUSYON. ANG MGA
PANANAW O OPINYON AY HINDI, SAMAKATUWID, KINAKAILANGANG KUMATAWAN SA OPISYAL NA PATAKARAN NG ACL.

