
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

** Tờ hướng dẫn này có thể giúp con bạn và gia đình thảo luận về bác sĩ hoặc chuyên gia nào là tốt nhất để yêu cầu viết một lá thư hỗ 
trợ cho một trường hợp di trú. 

 Vì con bạn có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt với rất nhiều bác sĩ và chuyên gia khác để chăm sóc cho họ, nên 
điều đó có thể khó khi chỉ chọn một người viết thư. Nếu bạn nghĩ rằng nhiều người sẽ viết bức thư, thì hãy hỏi 
nhiều hơn một bác sĩ hoặc chuyên gia (y tá, giáo viên, nhà trị liệu, v.v.). 

 Nó có thể đáng sợ khi yêu cầu giúp đỡ với một vụ di trú. Hầu hết các bác sĩ hoặc các chuyên gia khác muốn tập trung 
vào việc chăm sóc con bạn thay vì tình trạng nhập cư của bạn. Họ sẽ muốn giúp viết thư này vì nó sẽ giúp cho việc 
chăm sóc và sức khỏe của con bạn. 

 Hãy trung thực về những gì đang xảy ra với trường hợp nhập cư để bác sĩ hoặc chuyên gia biết sự việc quan trọng 
như thế nào và giúp đỡ một cách tốt và nhanh nhất mà họ có thể. 

o  Bạn không cần phải nói cho họ biết tất cả các chi tiết trường hợp nhưng bạn nên nói cho họ biết các kết 
quả ước đoán, các mốc thời gian ngắn và ảnh hưởng đối với con của bạn. 

 Nếu bạn có luật sư di trú, hãy yêu cầu anh/cô ấy viết ra những thứ gì anh/cô ấy muốn hoặc cần một bác sĩ, 
chuyên gia chăm sóc sức khỏe, giáo viên hoặc nhà trị liệu viết. 
o Làm bản sao của danh sách từ luật sư di trú và đưa cho bác sĩ hoặc chuyên gia bạn yêu cầu viết thư làm hướng 

dẫn. 
 Nếu luật sư di trú cho bạn biết những điều cụ thể mà anh ta muốn trong thư, bạn có thể chọn bác sĩ hoặc 

chuyên gia có thể viết tốt nhất về những điều đó. 
o Nếu bạn chỉ cần một lá thư với chẩn đoán, có thể đi đến bác sĩ đã làm cho nó hoặc chăm sóc về vấn đề đó. 
o  Nếu bạn cần một bác sĩ có thể viết về TẤT CẢ những sự chăm sóc mà con bạn cần và biết rõ con bạn và gia đình 

bạn, hãy xem bên dưới. 

 Có bác sĩ hoặc chuyên gia nào mà bạn đến thường xuyên nhất không? 
 Có bác sĩ hoặc chuyên gia nào chăm sóc con trong thời gian dài nhất không? 
 Có bác sĩ hoặc chuyên gia nào mà bạn gọi hoặc liên hệ khi bạn gặp vấn đề hoặc câu hỏi, ngay cả khi vấn đề không 

phải là vấn đề mà họ phải quan tâm đến? 
 Có bác sĩ hoặc chuyên gia nào mà bạn cảm thấy thoải mái hay tin tưởng nhất? 
 Có bác sĩ hoặc chuyên gia nào có nhân viên văn phòng thường giúp bạn không? 
 Có bác sĩ hoặc chuyên gia nào biết “toàn thể” về con  của bạn, nghĩa là họ biết về các vấn đề y tế, trường học, 

vấn đề gia đình, vật tư, sự chăm sóc con bạn cần, và về con bạn? 
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VẤN ĐỀ VỀ DI TRÚ: LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỌN NHỮNG BÁC SĨ BẠN CẦN ĐỂ VIẾT THƯ HỖ 
TRỢ TRƯỜNG HỢP DI TRÚ? 

BÁC SĨ HOẶC CHUYÊN GIA NÀO CÓ THỂ THẢO LUẬN TỐT NHẤT VỀ SỨC KHỎE CỦA CON BẠN? 

VỚI BÁC SĨ HOẶC CHUYÊN GIA NÀO BẠN CÓ THÔNG TIN HOẶC GIAO TIẾP TỐT NHẤT? 
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