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Το καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή
Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να δώσετε στο παιδί σας το 
καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή, γι' αυτό και προσφέρουμε μια σειρά 
από θεραπείες, ομάδες και προγράμματα, υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
και οδοντιατρικές υπηρεσίες για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη, 
την αυτοπεποίθηση και τη συνολική ευημερία του παιδιού σας. 
Αν ανησυχείτε για την κοινωνική, γνωστική ή σωματική ανάπτυξη 
του παιδιού σας, η στοργική και επαγγελματική μας ομάδα μπορεί να 
αξιολογήσει, να διαγνώσει και να παράσχει θεραπευτική υποστήριξη.
Διαθέτουμε μια ομάδα επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένου ενός 
παιδιάτρου, η οποία είναι αφοσιωμένη στο να βοηθά τα παιδιά να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να ανακαλύψουν τις ικανότητές 
τους. Τα παιδιά που βλέπουμε μπορεί να κυμαίνονται από τη βρεφική 
ηλικία έως την εφηβεία και την πρώιμη ενήλικη ζωή.
Αντιλαμβανόμαστε τα δια βίου οφέλη της έγκαιρης αντιμετώπισης των 
προβλημάτων και τη σημασία μιας ολιστικής και προσαρμοσμένης 
προσέγγισης. Το γεγονός ότι είμαστε πάροχος του Εθνικού Συστήματος 
Ασφάλισης Αναπηρίας (NDIS) μας επιτρέπει να συνεργαζόμαστε άμεσα 
με τα παιδιά και τις οικογένειές τους για να επιτύχουμε τους στόχους 
τους και όχι μόνο.
Οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες είναι επίσης ευπρόσδεκτοι να 
χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας και να αποκτήσουν την 
υποστήριξη που χρειάζονται για να ζήσουν την καλύτερη δυνατή ζωή.



Θεραπείες υγείας
Το φάσμα των θεραπευτικών υπηρεσιών μας θα υποστηρίξει 
το παιδί σας να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του και 
να μεγιστοποιήσει τις ικανότητές του:

• Παιδιατρική

• Εργοθεραπεία

• Νευροψυχολογία

• Λογοθεραπεία

• Ψυχολογία

• Υποστήριξη γονέων

• Διαιτολόγος

Η υπηρεσία μας προσφέρεται σε 
ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, 
με μια προσέγγιση αξιολόγησης 
και θεραπείας βασισμένη στο 
παιχνίδι. 

Οι ολοκληρωμένες θεραπείες 
και υπηρεσίες μας σημαίνουν 
ότι συνεργαζόμαστε για να 
παρέχουμε μια ολοκληρωμένη 
εικόνα της υγείας και της 
ευημερίας του παιδιού σας.

Δεν χρειάζεστε επίσημη 
διάγνωση για να έχετε 
πρόσβαση στις θεραπευτικές 
μας υπηρεσίες. 

Με την εξαίρεση του 
παιδιάτρου μας, δεν χρειάζεστε 
ιατρικό παραπεμπτικό.

Οι αμοιβές για τις θεραπευτικές 
υπηρεσίες μπορεί να ποικίλλουν 
ανάλογα με τις τυχόν 
παραχωρήσεις ή εκπτώσεις 
που μπορεί να δικαιούστε.

Χρεώνουμε τα 
προγραμματισμένα 
τέλη του NDIS.
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Παιδιατρική
Ο παιδίατρός μας είναι ειδικός 
ιατρός που διαγιγνώσκει, 
θεραπεύει και παρέχει 
εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα 
για διάφορες ασθένειες, παθήσεις 
και διαταραχές. Αυτό μπορεί 
να περιλαμβάνει διαταραχές 
του φάσματος του αυτισμού, 
αναπτυξιακές καθυστερήσεις 
ή αναπηρίες όπως η εγκεφαλική 
παράλυση.

Με την παιδιατρική αξιολόγηση 
θα αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες 
σχετικά με τη σωματική, ψυχική 
και συμπεριφορική ανάπτυξη του 
παιδιού σας. 

 
Οι ανησυχίες αυτές μπορεί να 
αφορούν ορισμένα ή όλα από 
τα ακόλουθα:

• Κίνηση και συντονισμό

• Επικοινωνία, ανάγνωση 
και γραφή

• Κοινωνικές δεξιότητες 
και αδυναμία διαχείρισης 
συναισθημάτων

Ο παιδίατρός μας εδρεύει στο 
κέντρο μας στο Box Hill και μιλάει 
και κινέζικα και αγγλικά.



Εργοθεραπεία 
Οι εργοθεραπευτές μας 
υποστηρίζουν το παιδί σας ώστε 
να μπορεί να συμμετέχει στις 
καθημερινές δραστηριότητες. 
Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Δεξιότητες αυτοφροντίδας για 
να είναι πιο ανεξάρτητο στο 
σπίτι, στο νηπιαγωγείο ή στο 
σχολείο 

• Σωματικές δεξιότητες: παιχνίδι, 
λεπτές ή αδρές κινητικές 
δεξιότητες 

• Γνωστικές δεξιότητες: προσοχή 
και συγκέντρωση, επίλυση 
προβλημάτων, ανάπτυξη 
εννοιών και αισθητηριακή 
επεξεργασία 

• Σημαντικές μεταβάσεις ζωής, 
όπως η μετάβαση από το 
νηπιαγωγείο στο σχολείο

• Κοινωνικές δεξιότητες

Νευροψυχολογία
Οι νευροψυχολόγοι μας 
υποστηρίζουν τις οικογένειες 
των οποίων τα παιδιά μπορεί 
να αντιμετωπίζουν γνωστικές, 
μαθησιακές, αναπτυξιακές, 
συναισθηματικές ή 
συμπεριφορικές δυσκολίες.

Μια νευροψυχολογική 
αξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει 
στην ανάπτυξη μιας βαθιάς 
κατανόησης των γνωστικών 
δεξιοτήτων ενός παιδιού, 
συμπεριλαμβανομένης της 
σκέψης, της μάθησης και 
της μνήμης. Παρέχει επίσης 
εξατομικευμένες συστάσεις για 
την υποστήριξη του παιδιού σας 
στην καθημερινή ζωή.



ΠΑΙΔΙΑ, ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Λογοθεραπεία
Οι λογοθεραπευτές μας 
υποστηρίζουν εσάς και το παιδί 
σας ώστε να μπορέσετε να 
βελτιώσετε τις επικοινωνιακές 
σας δεξιότητες, δουλεύοντας 
πάνω σε:

• Ήχους ομιλίας

• Δεκτική (κατανόηση) και 
εκφραστική (ομιλία) γλώσσα

• Ευφράδεια

• Αλφαβητισμός

• Κοινωνικές δεξιότητες

• Εναλλακτικά συστήματα 
επικοινωνίας

• Σίτιση/φαγητό

Ψυχολογία
Βραχυπρόθεσμη έως 
μεσοπρόθεσμη βοήθεια για 
οικογένειες με παιδιά ηλικίας από τη 
γέννηση έως 12 ετών. Αυτό μπορεί 
να έχει τη μορφή αξιολόγησης, 
θεραπείας, θεραπευτικών 
προγραμμάτων και διαβούλευσης 
με τους εκπαιδευτικούς. Η υπηρεσία 
είναι διαθέσιμη σε παιδιά που 
παρουσιάζουν προβλήματα σε 
διάφορους τομείς όπως: γνωστικές 
(διανοητικές) αξιολογήσεις, 
μαθησιακές δυσκολίες, δεξιότητες 
οργάνωσης, δεξιότητες παιχνιδιού, 
δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, 
κοινωνική/συναισθηματική/
συμπεριφορά, άγχος, κατάθλιψη, 
συναισθηματική ανθεκτικότητα.



Υποστήριξη γονέων
Οι υπηρεσίες μας Parenting 
Well είναι σχεδιασμένες για 
την υποστήριξη των γονέων 
παιδιών κάτω των 12 ετών 
μέσω ατομικών συμβουλών 
ή ομαδικών συνεδριών.

Ο οικογενειακός υποστηρικτής 
μπορεί να βοηθήσει τις 
οικογένειες που βιώνουν:

• Υπερβολικά ξεσπάσματα

• Προβλήματα κατάκλισης

• Παιδιά που δεν ακολουθούν 
οδηγίες

• Δυσκολίες κατά τη διάρκεια 
του γεύματος

• Επιθετικότητα προς τους γονείς, 
τα αδέλφια ή άλλους

• Άλλους τομείς που  
προκαλούν ανησυχία

Διαιτολόγος
Οι διαιτολόγοι μας υποστηρίζουν  
το παιδί σας να κάνει θετικές 
αλλαγές στις διατροφικές του 
συνήθειες. Οι τομείς εστίασης 
περιλαμβάνουν:

• Διατροφή και υγιεινή διατροφή
• Ζητήματα συμπεριφοράς σε 

θέματα διατροφής
• Αύξηση/απώλεια βάρους
• Τροφικές αλλεργίες και 

δυσανεξίες

• Φαγητό με γκρίνια
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Σχολική ετοιμότητα
Αυτό το πρόγραμμα δίνει στους 
γονείς και τα παιδιά δεξιότητες 
και τεχνικές για να αναπτύξουν 
τις δεξιότητες προ-ανάγνωσης, 
προ-γραφής, προσοχής, 
κινητικότητας και γενικότερα την 
ετοιμότητά τους για το σχολείο.

Γραφικός χαρακτήρας
Αυτό το πρόγραμμα ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη λεπτών και αδρών 
κινητικών δεξιοτήτων. Αυτό 
περιλαμβάνει την τοποθέτηση 
των δακτύλων και την επίγνωση 
του σώματος για τα παιδιά που 
μαθαίνουν να κρατούν την πένα 
στο χαρτί.

Ομαδικά προγράμματα Grow Well
Τα ομαδικά προγράμματα Grow Well προσφέρονται κατά 
παραγγελία και έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τις συνεχείς 
αναπτυξιακές ανάγκες του παιδιού σας. 



Ανάπτυξη ήχου 
Αυτό το πρόγραμμα βοηθά το 
παιδί σας να κατανοήσει πώς 
παράγονται οι ήχοι και να μάθει 
πώς να χρησιμοποιεί τους ήχους 
της ομιλίας, αυξάνοντας την 
ικανότητά του να χρησιμοποιεί 
καθαρή ομιλία. Η ομάδα τού 
επιτρέπει να εξασκεί τους 
ήχους της ομιλίας του με τους 
συνομηλίκους του σε ένα 
υποστηρικτικό περιβάλλον.

Κοινωνικές δεξιότητες
Τα προγράμματα βοηθούν 
στην ανάπτυξη των κοινωνικών 
δεξιοτήτων του παιδιού σας με 
διασκεδαστικό και διαδραστικό 
τρόπο, όπως το να χαιρετά, να 
εναλλάσσεται, να ζητά βοήθεια, 
να ξεπερνά τον φόβο και το άγχος, 
να ηρεμεί και να μιλά.

Οι ομάδες προσφέρονται ανά 
ηλικία, ανά τομέα εστίασης 
και απευθύνονται σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας και σε παιδιά 
ηλικίας κατώτερης και ανώτερης 
σχολικής ηλικίας.

Κλινική σίτισης
Διατίθεται για βρέφη από 6 μηνών 
που μεταβαίνουν σε στερεές 
τροφές έως παιδιά ηλικίας 8 ετών. 
Παιδιά που έχουν περιορισμένο 
εύρος τροφής, ανησυχία για το 
φαγητό, άρνηση φαγητού, άγχος 
και προβλήματα συμπεριφοράς 
γύρω από το φαγητό. 

It Takes Two To Talk 
και Target Word  
(προγράμματα Hanen)
Αυτά τα προγράμματα 
απευθύνονται ειδικά σε γονείς 
που ανησυχούν ότι το παιδί τους 
δεν χρησιμοποιεί πολλές λέξεις 
ή συνδυασμούς λέξεων. Οι γονείς 
μαθαίνουν να δημιουργούν 
ευκαιρίες εκμάθησης της γλώσσας 
και τους δίνεται χρόνος να 
εξασκήσουν αυτές τις στρατηγικές 
στο σπίτι με το παιδί τους.
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Ψυχική υγεία
Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας προσφέρουν μια ποικιλία 
επιλογών για την παροχή υποστήριξης ψυχικής υγείας 
που χρειάζεται το παιδί σας και καθώς οι ανάγκες του 
αλλάζουν. Προσφέρουμε επίσης συναισθηματική και 
ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα που διανύουν την περίοδο 
της γονεϊκότητας.
Η ψυχική υγεία περιλαμβάνει τη συναισθηματική, ψυχολογική 
και κοινωνική μας ευημερία. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο 
σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε. Βοηθά επίσης να 
καθορίσουμε πώς διαχειριζόμαστε το άγχος, πώς σχετιζόμαστε 
με τους άλλους και πώς κάνουμε υγιεινές επιλογές.
Η επαγγελματική και έμπειρη ομάδα μας συνεργάζεται με παιδιά, 
νέους και οικογένειες, προσφέροντας:
• Ψυχολογία και 

συμβουλευτική
• Πρόγραμμα Reconnect: 

υποστήριξη για νέους που 
κινδυνεύουν να μείνουν 
άστεγοι

• Μοντέλο Κλιμακωτής 
Φροντίδας Ψυχικής Υγείας

• Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας 
εκτός ωραρίου εργασίας



Ψυχική υγεία

...για παιδιά
Υποστηρίζουμε τα παιδιά που 
χρειάζονται βοήθεια με:

• Συγκέντρωση, να παραμένουν 
ακίνητα ή να δίνουν προσοχή

• Το να μιλούν και να γίνονται 
κατανοητά από τους άλλους

• Το να κάνουν φίλους

• Τη διαχείριση συναισθημάτων  
όπως ο θυμός, η θλίψη 
και η απογοήτευση

...για τη νεολαία
Υποστηρίζουμε τους νέους και 
την οικογένειά τους με:

• Προσωπική υποστήριξη - 
κάποιον για να μιλήσουν

• Τρόπους για την επίλυση 
συγκρούσεων με την 
οικογένεια, τους φίλους ή 
το σχολείο και βοήθεια για 
πρόσβαση στην οικογενειακή 
διαμεσολάβηση 
εάν το επιθυμούν

• Συνηγορία με άλλες υπηρεσίες 
για νέους

• Πληροφορίες σχετικά με 
επιλογές ή θέματα που σας 
απασχολούν

• Πρακτική βοήθεια, π.χ. 
συμπλήρωση εντύπων, 
εγγραφή σε μελέτη, να πάτε 
στα ραντεβού

...για ενήλικες
Υποστηρίζουμε άτομα που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στους 
ακόλουθους τομείς:

• Κατάθλιψη ή/και άγχος

• Αισθήματα χαμηλής 
αυτοεκτίμησης

• Προβλήματα σχέσεων

• Τραυματικές ή αγχωτικές 
εμπειρίες

• Απώλεια και πένθος

• Διαχείριση θυμού

• Οικογενειακή βία και 
κακοποιητικές σχέσεις

• Περιγεννητική κατάθλιψη

• Αντιμετώπιση ασθενειών 
ή χρόνιων παθήσεων
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Οδοντιατρικές υπηρεσίες
Ο τακτικός οδοντιατρικός έλεγχος για τα παιδιά από την ηλικία των 
δύο ετών είναι σημαντικός για την ανάπτυξη καλών συνηθειών 
οδοντικής υγείας και την πρόληψη μελλοντικών οδοντιατρικών 
προβλημάτων. 
Αυτές οι συνήθειες μπορούν 
να θέσουν τις βάσεις για την 
καλή φροντίδα της στοματικής 
υγείας καθ' όλη τη διάρκεια της 
ζωής τους.
Στην πραγματικότητα, 
ενθαρρύνουμε τους νεότερους 
πελάτες μας να εξοικειωθούν 
με το οδοντιατρικό περιβάλλον 
μόλις εμφανιστεί το πρώτο τους 
δόντι. 
Οι εξετάσεις αυτές γίνονται με 
την τοποθέτηση του παιδιού 
ανάμεσα στα γόνατα του γονέα 
και του οδοντιάτρου, ώστε το 
παιδί σας να είναι κοντά σας και 
να είναι άνετο.

Αυτές οι εξετάσεις θα:
• Εξοικειώσουν τα παιδιά με 

το οδοντιατρικό περιβάλλον, 
τους οδοντιάτρους και την 
οδοντιατρική καρέκλα

• Υποστηρίξουν την έγκαιρη 
ανίχνευση  της τερηδόνας 
ή άλλων οδοντιατρικών 
παθήσεων

• Επιτρέψουν στους 
επαγγελματίες οδοντιάτρους 
να παρέχουν συμβουλές σχετικά 
με διατροφικές συνήθειες και 
καλές τεχνικές βουρτσίσματος



Το CDBS παρέχει στα επιλέξιμα 
παιδιά ηλικίας 0-17 ετών 
πρόσβαση σε παροχές άνω 
των 1.000 δολαρίων ανά 
παιδί για οδοντιατρικές 
υπηρεσίες για δύο συνεχόμενα 
ημερολογιακά έτη. 

Τα παιδιά που δεν δικαιούνται 
δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη 
μπορούν να επωφεληθούν από 
το CDBS έναντι μικρής αμοιβής.

Οι επιλέξιμες οδοντιατρικές 
υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
• Εξετάσεις
• Ακτίνες 
• Καθαρισμό
• Εμφράξεις οπών – σχισμών
• Σφραγίσματα
• Θεραπεία απονεύρωσης
• Εξαγωγές
• Μερικές οδοντοστοιχίες 
• Επαγγελματικές και 

διατροφικές συμβουλές
• Παραπομπές σε ειδικούς

Πρόγραμμα οδοντιατρικών παροχών για παιδιά
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Δωρεάν οδοντιατρικοί 
έλεγχοι για παιδιά
Το Little Chompers είναι ένα 
πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
προσυμπτωματικού ελέγχου 
που έχει σχεδιαστεί για να 
διδάσκει στα παιδιά τις υγιεινές 
διατροφικές επιλογές και τη 
σημασία της στοματικής υγείας.

Οι φιλικοί και έμπειροι 
οδοντίατροι και θεραπευτές 
στοματικής υγείας επισκέπτονται 
τοπικούς παιδικούς σταθμούς, 
κέντρα πρώιμης παιδικής ηλικίας 
και σχολεία για να παρέχουν 
εκπαίδευση και οδοντιατρικό 
έλεγχο στα παιδιά.

Όλα τα συμμετέχοντα παιδιά θα 
λάβουν κάποιες πληροφορίες 
για το σπίτι για τους γονείς 
και ένα πακέτο δώρων για να 
ενισχύσουν τις πληροφορίες που 
παρέχονται κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής μας.

Όλοι οι οδοντιατρικοί έλεγχοι 
είναι εθελοντικοί και για όλα 
τα παιδιά που συμμετέχουν 
απαιτείται η συγκατάθεση 
των γονέων/κηδεμόνων.

Little Chompers - εκπαίδευση ενημέρωσης



Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν: 

• Πακέτα κατ' οίκον φροντίδας

• Συντονισμό υποστήριξης

• Υποστήριξη στο σπίτι και  
στην κοινότητα

• Υπηρεσίες για παιδιά, νέους 
και για όλη την οικογένεια

• Θεραπείες υγείας

• Ψυχική υγεία

• Οδοντιατρική 

• Φροντίδα για την κοινότητα

Η απόλαυση καλής υγείας 
είναι κάτι παραπάνω από το να 
είστε σωματικά υγιής ή χωρίς 
ασθένειες.  Πρόκειται για την 
ευημερία σας ως άτομο, μέσα 
στο οικογενειακό, εργασιακό 
και κοινωνικό σας περιβάλλον.
Η επαγγελματική και 
υποστηρικτική μας ομάδα 
συνεργάζεται μαζί σας για να 
προσαρμόσει το ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών υγείας και ευεξίας 
στις μοναδικές σας ανάγκες. 
Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, 
ανεξάρτητα από την ηλικία, την 
ικανότητα ή το στάδιο της ζωής. 
Ως πάροχος υπηρεσιών του 
Εθνικού Συστήματος Ασφάλισης 
Αναπηρίας (NDIS), πάροχος 

υπηρεσιών My Aged Care (MAC) 
και οργανισμός κοινοτικής υγείας 
με δυνατότητα επεξεργασίας 
αιτήσεων για το Medicare 
Benefits Schedule (MBS) και 
την Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας, 
θα σας βοηθήσουμε να βρείτε 
τους τρόπους για να λάβετε την 
καλύτερη δυνατή φροντίδα και 
υποστήριξη που χρειάζεστε για 
να ζήσετε καλά. 

Ενθαρρύνοντας την επιλογή, 
την αυτοπεποίθηση και τον 
έλεγχο, θα σας ενδυναμώσουμε 
στο ταξίδι της υγείας σας. 
Η healthAbility είναι δίπλα σας, 
υποστηρίζοντάς σας να ζήσετε 
την καλύτερη δυνατή ζωή.

Οι υπηρεσίες υγείας και ευεξίας μας
Είμαστε στο πλευρό σας, καθώς το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών 
μας παρέχεται στο σπίτι σας, στην κοινότητα, μέσω τηλεϊατρικής 
ή σε ένα από τα κέντρα μας.

Σχετικά με τη healthAbility



Children, youth and 
families

OUR SERVICES AND SUPPORTS

Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο είναι σωστές κατά τη στιγμή της 
δημοσίευσης (2022). Ορισμένες φωτογραφίες έχουν ληφθεί πριν από την πανδημία 
COVID-19.

Box Hill 43 Carrington Road, Box Hill VIC 3128

Eltham 917 Main Road, Eltham VIC 3095

Άλλες τοποθεσίες παροχής υπηρεσιών  
Boronia, Nunawading και Wellington Road, Box Hill

Τηλέφωνο (03) 9430 9100  |  Email contact@healthability.org.au

Ιστοσελίδα healthability.org.au

Για περισσότερες  
πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες,  
ή για να δηλώσετε το ενδιαφέρον  
σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο  
9430 9100 ή επισκεφθείτε την  
ιστοσελίδα healthability.org.au 

Ανοίξτε την κάμερα στο smartphone 
σας και σαρώστε τον παραπάνω 
κωδικό QR για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας

Αναγνωρίζουμε τον λαό 
Wurundjeri και άλλους λαούς 
των εθνών Kulin στα μη 
κατοχυρωμένα εδάφη που 
βρίσκεται η κοινότητά μας.

Δεσμευόμαστε για κοινότητες 
χωρίς αποκλεισμούς.


