
Applied Behavioral Analysis (ABA)

Trưc tuyên Behavioral Health Treatment (BHT)

Bây giờ hội viên có thể nhận chăm sóc Behavioral Health Treatment (BHT)/Applied 
Behavioral Analysis (ABA) cho mình qua chức năng trò chuyện video. Người chăm sóc 
và trẻ em có thể có những buổi chăm sóc giống như trước đây nếu thường gặp mặt 
nhau qua camera và điện thoại.

Bác sĩ cũng có thể khám qua trò chuyện video để quyết định xem có cần BHT cho con 
quý vị không.  

Người chăm sóc cũng cần có công cụ trò chuyện video như Face Time, Skype, hoặc  
Zoom vì bác sĩ sẽ cần phải nhìn thấy và nghe thấy quý vị.

BHT là gì?
BHT bao gồm Applied Behavior Analysis (ABA) và các dịch vụ khác đã được đánh giá 
và chứng minh là có hiệu quả.  ABA là một liệu pháp có thể giúp trẻ tự kỷ và một số 
vấn đề khác về hành vi. 

ABA có thể giúp trẻ giao tiếp, kỹ năng xã hội, nhớ lại và chú ý. Bác sĩ ABA làm việc với 
gia đình để giúp cho con của họ. Bác sĩ phải viết giấy giới thiệu đến BHT hoặc chăm 
sóc  ABA.

Quy vi co thê đu tiêu chuâ n nhân BHT nếu:

• Dươi 21 tuô i; và
• Được chẩn đoán Autism Spectrum Disorder hoặc tình trạng hành vi khác; và
• Có những hành vi làm cho cuộc sống của gia đình hoặc xã hội trở nên khó

khăn (như giận dữ, bạo lực, tự làm hại mình, chạy trốn, vấn đề về vui chơi
hoặc giao tiếp).

Hãy thảo luận với bác sĩ của con quý vị về liệu pháp ABA cho bệnh tự kỷ và các vấn đề 
về hành vi khác. Quý vị cũng có thể gọi Beacon Health Options theo số 
1(855) 371-8117 để tìm hiểu thêm.


