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hưa Quý Phụ huynh và Người giám hộ,   
 

Con trẻ bước vào đời mang đến cho quý vị nguồn sống kỳ diệu và cũng là sự 

khởi đầu của một cuộc hành trình đầy câu hỏi. Cẩm nang này trình bày về NGUỒN HY 

VỌNG. Những điều trình bày trong cẩm nang này sẽ giải đáp những thắc mắc của quý 

vị và giúp quý vị trở thành những người cha, người mẹ tốt. Quý vị sẽ cùng con em mình 

phát triển lành mạnh. Mỗi giai đoạn phát triển là một giai đoạn đầy thách thức mới cùng 

những khám phá cá nhân. Nào, chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình quý báu nhất 

trong đời! 
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ự phát triển trí não của em bé nhỏ quý vị . . . Trẻ nhỏ là những em bé từ sơ 
sinh đến 5 tuổi.   

Không có giai đoạn nào thay đổi nhiều nhất trong cuộc đời chúng ta bằng giai 
đoạn những tháng đầu đời. Vì thế chúng tôi thực hiện cẩm nang này. Cha mẹ nào cũng 
cần hiểu trí não và cơ thể của con mình phát triển như thế nào (hãy xem biểu đồ trang 
kế). Trong quyển cẩm nang này, quý vị sẽ biết được bộ não huyền diệu như thế nào. 
Mỗi phút mỗi giây, những phần não bộ mới tăng trưởng, những bộ phận liên kết mới 
phát triển và những căn bản hành vi được thành lập phản ảnh kinh nghiệm mà trẻ nhỏ 

trải qua trong môi trường sống của các em. 

Lúc vừa chào đời, não bộ của trẻ nhỏ chưa phát triển đầy 
đủ. Bộ não của các em cần sống qua kinh nghiệm thì mới 
phát triển được. Não bộ tạo ra sơ đồ của từng kinh nghiệm 
mà các em sống qua. Trẻ nhỏ thu thập những kinh nghiệm 
này qua những gì các em thấy, nghe, sờ mó, chơi đùa.  

Những kinh nghiệm trong giai đoạn đầu non nớt này của 
cuộc đời vô cùng quan trọng trong việc hình thành khả 
năng tạo lập những mối quan hệ tình cảm mật thiết và lành 
mạnh (Perry, 2001). 

Não bộ của trẻ nhỏ tựa miếng bọt biển. Em bé càng nhỏ 
thì khả năng hấp thụ thông tin của các em càng nhiều.  

Trẻ nhỏ đang phát triển cần có những kinh nghiệm tốt, lặp 
đi lặp lại và đoán trước được trong cuộc sống để giúp cho 
trí não của em phát triển lành mạnh. Não bộ của trẻ em 
phát triển tốt nhất khi các em được sống trong môi trường 
êm đềm, yên ổn. Quý vị có thể tạo môi trường êm đềm, 
yên ổn cho con em. 

Nếu trẻ nhỏ bị sợ hay phải sống trong cảnh bạo động trong 
gia đình, sự phát triển của bộ não các em sẽ bị ảnh hưởng 
nặng nề. 

Nếu trẻ nhỏ tiếp tục trải qua cảnh bạo động này, bộ não 
của các em sẽ phát triển không bình thường. Đây là điều 
quan trọng nhất trong tất cả những điều đề cập đến 
trong cẩm nang này. 

 

S 

"Trong ba năm đầu 
tiên của cuộc đời, 
não bộ của con 
người phát triển đến 
90 phần trăm não bộ 
của người trưởng 
thành, và thiết lập 
phần lớn các hệ 
thống và cấu trúc 
trong bộ não chịu 
trách nhiệm cho tất 
cả các chức năng về 
cảm xúc, hành vi, 
giao tiếp và sinh lý 
xã hội của một 
người trong suốt 
cuộc đời." 

             Bác sĩ, Tiến sĩ       
              Bruce Perry  
 

 

 

PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO 
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Biểu đồ này cho thấy cơ thể chúng ta tiếp tục phát triển như thế nào từ giai đoạn thơ ấu đến 
trưởng thành. Trong lúc đó, não bộ bắt đầu ngừng phát triển trước khi chúng ta lên năm tuổi. 
Vì lý do này, năm năm đầu đời của con quý vị vô cùng quan trọng đối với sự phát triển trí 
não lành mạnh. Quý vị là nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời của con mình trong năm 
năm đầu đời. Quý vị có thể giúp cho trí não của bé phát triển bình thường trong những năm 
quan trọng này. 

NNếếuu  ccoonn  eemm  ccủủaa  qquuýý  vvịị  đđãã  ggặặpp  nnhhữữnngg  ccảảnnhh  bbạạoo  đđộộnngg  tthhìì  ssaaoo??  GGiiờờ  qquuýý  vvịị  
đđãã  hhiiểểuu  tthhêêmm  cchhúútt  íítt  vvềề  ssựự  pphháátt  ttrriiểểnn  ttrríí  nnããoo  ccủủaa  ttrrẻẻ  nnhhỏỏ  ttrroonngg  ggiiaaii  đđooạạnn  
tthhơơ  ấấuu,,  qquuýý  vvịị  ccóó  tthhểể  llààmm  đđưượợcc  hhaaii  đđiiềềuu  ggìì  đđểể  ggiiúúpp  cchhoo  mmôôii  ttrrưườờnngg  ssốốnngg  
ccủủaa  ccoonn  eemm  qquuýý  vvịị  ttốốtt  llàànnhh  hhơơnn??  

 
11..  _________________________________________________________ 

22..  _________________________________________________________
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Quấn quít là gì? 

Quấn quít là một sợi dây quan hệ đặc biệt giữa một người với một người khác.  

"Trong đa số các trường hợp, hành động của người mẹ làm cho em bé sơ sinh 
cảm thấy êm ấm, thích thú, dễ chịu, và những gì em bé làm sẽ mang lại niềm vui 
và sự hài lòng cho người mẹ. Vòng trao đổi tình cảm tốt đẹp này là nơi khởi đầu 
của sự quấn quít” (Perry, 2001). 

Gắn bó là gì? 
Gắn bó là cách hình thành và tạo dựng sự quấn quít tình cảm giữa quý vị và em 
bé. Mỗi quan hệ tốt đẹp giữa quý vị, con trẻ và môi trường đều mang lại những 
kinh nghiệm học hỏi mới. Nên ôm ấp, xoa bóp, vuốt ve em bé vì những cử chỉ dịu 
dàng trìu mến này giúp cho quý vị và em bé càng thêm gắn bó. 

Vuốt ve bé. Trẻ nhỏ học hỏi qua sự sờ mó, vuốt ve. Vuốt ve dịu dàng giúp các em 
cảm thấy an toàn và yên ổn. 

Nhanh chóng đáp ứng khi em bé khóc. Quý 
vị không thể nào làm em bé hư được. 

Bồng em lên lúc cho em bú. Đừng chỉ kê 
chai sữa cho em bú. 

Hát ru em hay mở nhạc êm dịu cho em 
nghe. Quý vị không cần phải là một ca sĩ hát 
hay mới hát cho em nghe được. 

Chăm sóc tận tâm: 
Sự chăm sóc trẻ em chung nhóm có thể là 
nguồn nơi mà tất cả trẻ em, người chăm 
sóc và cha mẹ thiết lập một mối quan hệ 
sâu xa, đầy ý nghĩa và tình cảm, giúp cho 
cả gia đình và sự phát triển toàn vẹn cho trẻ 
em (Lally, Torres & Phelps, 2003). 

 
Hình thức chăm sóc trẻ em nào cũng phải hòa hợp với những sinh hoạt của gia 
đình, qua những hình thức và cung cách quen thuộc đối với đứa trẻ. 

 

PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN THƠ ẤU 
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Những cách giúp người 
lớn gắn bó với trẻ nhỏ: 
 

• Nhìn thẳng vào mắt bé 
• Ôm bé 
• Ru bé 
• Hát cho bé nghe 
• Đút bé ăn 
• Hôn bé 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 

"Trẻ em nào giỏi việc tự kiểm soát và kiềm chế, giỏi tự làm cho 
mình dễ chịu, không khóc nhiều . . . là những đứa trẻ đã được 
chăm sóc một cách dịu dàng, trìu mến, kỹ lưỡng trong giai đoạn 
đầu đời.” Bác sĩ, Tiến sĩ Bruce Perry 
  

Nên nhớ . . .  

Cảm giác an toàn và yên ổn giúp cho trí não của con quý vị phát triển bình thường.   

 

 

NNếếuu  ccoonn  ccủủaa  ttôôii  kkhhôônngg  ttừừnngg  đđưượợcc  cchhăămm  ssóócc  kkỹỹ  llưưỡỡnngg  tthhìì  ssaaoo??  HHaaii  ccáácchh  
ttôôii  ccóó  tthhểể  llààmm  đđểể  cchhăămm  ssóócc  cchhoo  ccoonn  ttôôii  kkỹỹ  llưưỡỡnngg  llàà  
  

11..  _________________________________________________________ 

22..  _________________________________________________________ 
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rước khi chúng ta tìm phương cách khắc phục sự hung hăng và nóng giận, 
chúng ta phải hiểu những điều sau đây:  

 
   Hung hăng và nóng giận là hai điều khác nhau.  

Hung hăng là hành động thường để gây thương tích cho người khác hoặc làm       
hư hại đồ vật hoặc tài sản của người. 

  
  Nóng giận là cảm xúc xảy ra khi một người bị bực bội hoặc bị thương. 
    

Khi trẻ nhỏ hung hăng, các em sẽ khó 
làm bạn hay giao tiếp với người khác. 

Sự nóng giận có thể được khắc phục 
một cách hữu hiệu qua sự học hỏi và 
áp dụng khả năng quả quyết và hợp 
tác với người khác. Trẻ nhỏ cần nhiều 
sự giúp đỡ của quý vị trong việc làm 
thế nào để khắc phục những cảm 
nghĩ nóng giận của các em.   

   
  Nếu em nhỏ lọt vào môi trường mà người lớn không biết khắc phục sự nóng giận    
  của họ, các em sẽ khó học được cách khắc phục sự nóng giận của chính em. 

 
Khả năng khắc phục sự nóng giận là những khả năng có thể huấn luyện được.    
Đây cũng là một điều quan trọng cần biết. 

      

Sự hung hăng và nóng giận có thể là: 

• Một cách để tránh những cảm giác khổ sở,  

• Liên quan đến sự thất bại,  

• Vì tự ti, 

• Cảm thấy bị cô lập và cô đơn, hoặc 

• Bồn chồn lo lắng về những tình huống ngoài sự kiểm soát của đứa trẻ.  

 

T  
KHẮC PHỤC SỰ NÓNG GIẬN 
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Khi trẻ nhỏ bị bực dọc hoặc nổi giận, quý vị cần giúp đỡ cho trẻ. Quý vị hãy hướng dẫn 
trẻ cho qua cơn bực dọc, nóng giận này. Nhớ làm gương hay đóng vai và thực hành 
những hành vi thích hợp. Nếu con trẻ giận dỗi, vô cùng bực bội, hãy hướng dẫn cho bé 
chú ý đến một sinh hoạt nào khác cho đến khi bé dịu cơn giận.   

Chỉ dạy và giải thích. Việc này có thể thực hiện bằng hoạt động đóng vai, nói chuyện 
hoặc đọc một quyển sách thiếu nhi về sự nóng giận. 

Tìm xem có nguyên nhân nào khác không. Con của quý vị có bị đói, mệt, bị bệnh, 
ganh tức, bực bội, buồn chán hoặc sợ hãi không? Nếu quý vị nhận ra được những cảm 
nghĩ này, hãy mang ra nói chuyện cùng lúc với hành vi hung hăng.  

Đừng chú tâm đến việc trừng phạt. Trừng phạt sẽ không hữu hiệu khi trẻ nhỏ đang 
giận dữ hoặc bực bội. Trừng phạt không dạy được cho đứa bé biết phải hành động như 
thế nào là đúng. 

Hãy tìm cách thay đổi lối nhìn của quý vị đối với những tình huống khó khăn. Thay vì 
xem đó là những trường hợp làm căng thẳng tinh thần, quý vị có thể xem đó là cơ hội 
học hỏi. 
 
Nên nhớ . . . 
 

• Luôn tự nhủ những điều tích cực. Luôn nói với mình những điều tốt như "Rồi mọi 
việc sẽ êm xuôi."  

• Bỏ ra 5-10 phút để nghỉ ngơi. 

• Nên nhớ, trẻ nhỏ cũng cần có thì giờ nghỉ ngơi.  

• Điều quan trọng là phải hiểu vì sao trẻ nhỏ giận dữ thì mới giúp được bé khắc 
phục được sự nóng giận. 

 

 

 

 

NNếếuu  ttôôii  ttỏỏ  rraa  ggiiậậnn  ddữữ  ttrrưướớcc  mmặặtt  ccoonn  ttôôii  tthhìì  ssaaoo??  HHaaii  ccáácchh  ttốốtt  nnhhấấtt  ggiiúúpp  ttôôii  
kkhhắắcc  pphhụụcc  ssựự  nnóónngg  ggiiậậnn  ccủủaa  ttôôii  llàà  
  

11..  ______________________________________________________________________________________________________________  

22..  ______________________________________________________________________________________________________________  
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ự kiểm soát và kiềm chế là sức mạnh đi theo suốt cuộc đời. Tự kiểm soát và 
kiềm chế là lúc con em quý vị nhận thức được và tự làm dịu hoặc tự kiểm 
soát những ham muốn hay thúc đẩy mạnh mẽ như cơn đói và buồn ngủ, 

những cảm giác bực bội, nóng giận hoặc sợ hãi. Tính tự kiểm soát và kiềm chế 
bắt đầu phát triển khi người chăm sóc đứa bé mang đến cho bé những kinh 
nghiệm tốt, lặp đi lặp lại và đoán trước được. Tính này càng lúc càng tăng khi não 
bộ của trẻ càng ngày càng trưởng thành. 
 
Sinh hoạt đều đặn hàng ngày sẽ giúp cho trẻ nhỏ cảm thấy an toàn và yên ổn vì 
em biết trước việc gì sẽ xảy ra. 
 

 
Khi trẻ nhỏ không thể tự kiểm soát và kiềm chế, 
em sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc kết bạn và 
biết cách kiểm soát hành vi của mình. 
 
Trẻ em gặp nhiều trở ngại trong việc tự kiểm 
soát và kiềm chế thường ở trong tư thế phản 
ứng nhiều hơn, non nớt, kém trưởng thành hơn 
và dễ bị choáng ngợp trước những nguy hiểm, mối đe dọa và cảnh bạo động. 

Quý vị là gương sáng cho con của mình. Trẻ con sẽ quan sát, nghe ngóng và học 
hỏi từ quý vị. 

“Nếu quý vị muốn con em mình tử tế và có lòng với người khác thì quý vị phải tử 
tế và có lòng với con. Nếu quý vị muốn con em mình biết tự kiểm soát và kiềm 
chế, không nổi cơn giận thì chính quý vị cũng không được nổi cơn giận.” Bác sĩ, 
Tiến sĩ Bruce Perry 

T 

“Những cảm giác căn 
bản đóng một vai trò 
quan trọng trong việc 
cung cấp những kinh 
nghiệm và kích thích 
giác quan, lặp đi lặp lại, 
theo mẫu mực để thành 
lập một cấu trúc có tổ 
chức cho não bộ của 
trẻ nhỏ.”  

           Bác sĩ, Tiến sĩ          
           Bruce Perry 

TỰ KIỂM SOÁT VÀ KIỀM CHẾ 
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Tính khí: 

Điều quan trọng là quý vị phải hiểu tính khí của con mình. 

Theo Stamm (2007), tính khí là một nhóm các bản tính bẩm sinh khá kiên định được 
ghi chặt trong bộ não của con em quý vị.  

Các loại tính khí: 

• Đứa trẻ dễ chịu: Đứa trẻ này ăn, bú, ngủ nghê, tiêu tiểu đều đặn, phản ứng 
thuận lợi với những tình huống mới và có thể dễ dàng chấp nhận những trường 
hợp khó khăn bực bội. 

• Đứa trẻ khó khăn: Đứa trẻ này ăn, bú, ngủ nghê, tiêu tiểu bất thường. Em phản 
ứng khó khăn đối với những hoàn cảnh mới như thường khóc và khóc lớn, hoặc 
nổi cơn khóc la giận dữ khi bực bội. Những đứa trẻ này khó khăn, chậm đáp ứng 
với sự thay đổi và cần nhiều thời giờ hơn để làm quen với người lạ hay thức ăn 
mới. 

• Đứa trẻ thích ứng từ từ: Đứa trẻ này biểu lộ những phản ứng khó khăn vừa 
phải khi tiếp xúc với những hoàn cảnh mới nhưng từ từ chấp nhận chúng nếu 
được tiếp xúc với những hoàn cảnh này lặp đi lặp lại nhiều lần. Những đứa trẻ 
này có những sinh hoạt thể chất khá bình thường. Vấn đề khó khăn đối với 
những trẻ em này khác biệt tùy thuộc những bản tính khác của các em. 

(Thomas & Chess, 1977). 

Nên nhớ . . .  

Là cha mẹ, có thể có phần nào hữu ích nếu quý vị thử xem lại mối quan hệ của quý vị 
với chính cha mẹ của mình.  

Quý vị có thể nhận ra một số kinh nghiệm quý vị trải qua lúc ấu thời mà quý vị không 
muốn lặp lại cho con của mình. 

 

 

 

 

NNếếuu  ccoonn  ttôôii  kkhhóó  ddịịuu  xxuuốốnngg  tthhìì  ssaaoo??  HHaaii  ccáácchh  ttôôii  ccóó  tthhểể  llààmm  đđểể  ggiiúúpp  cchhoo  
ccoonn  ttôôii  ddịịuu  xxuuốốnngg  llàà    
  

11..  __________________________________________________________________________________________________________________  

22..  __________________________________________________________________________________________________________________  
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ư cách làm cha mẹ vững chắc và thú vị hơn khi mối quan hệ giữa người 
cha, người mẹ và đứa con đã được thiết lập chặt chẽ.     

Truyền đạt và cảm thông là điều cần thiết để 
thành lập mối quan hệ giữa cha mẹ và con 
cái. 

Hãy nói chuyện với con nhỏ thường xuyên, 
từ lúc ra đời và suốt thời gian bé lớn lên. 

Nhìn vào mắt bé lúc nói chuyện. Quan tâm 
đến bé hoàn toàn.  

Tránh không trả lời điện thoại khi con đến 
muốn nói với quý vị điều gì quan trọng. 

Đọc sách cho con nghe. Việc này sẽ giúp bé 
phát triển khả năng ngôn ngữ. 

Tôn trọng sự riêng tư của bé. Sự truyền đạt 
và cảm thông giữa quý vị và con hữu hiệu 
nhất khi không có người khác chung quanh.  

Đừng làm cho con xấu hổ hay mắc cở trước mặt người khác. 

Nên nhớ . . . 

• Khi còn bé, cảm nghĩ nóng giận và buồn 
bã gần giống như nhau. Điều quan trọng 
quý vị cần nhớ là những gì người lớn 
nghĩ là buồn thì trẻ em biểu lộ bằng thái 
độ giận dữ.  

• Trẻ em phải hiểu rõ những gì mong đợi ở 
các em. Các em học được những điều 
này qua sự truyền đạt và cảm thông. Trừng phạt sẽ không bao giờ là cách 
hay nhất để truyền đạt những gì chúng ta muốn nơi trẻ em.  

• Trừng phạt có thể làm cho trẻ nhỏ tức giận, phẫn uất, bồn chồn lo lắng 
hoặc sợ hãi, là những điều ngăn cản sự thành lập mối quan hệ lành mạnh 
của bé với quý vị. 

T 
TRUYỀN ĐẠT VÀ CẢM THÔNG 
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Khen con: 

• Khen con khi bé cố gắng nói chuyện với quý vị.  

• Khen bé để cho bé biết điều bé làm là đúng, 
là tốt. Việc khen ngợi sẽ giúp cho bé nhiều tự 
tin và quý vị và bé gần gũi nhau hơn.  

• Thay đổi thái độ, hành vi mất nhiều thời giờ. 
Thái độ và hành vi của trẻ em không sao thay 
đổi qua đêm. Cha mẹ phải hiểu và biết là thời 
gian đứa trẻ cần có để sửa đổi thái độ và 
hành vi khác nhau tùy theo tuổi và giai đoạn 
phát triển của các em.  

• Trẻ em có thể cần có thời gian thực tập, 
được cha mẹ hướng dẫn, được khen thưởng 
và cần cảm giác an toàn và yên ổn.  

 Những cách khuyến khích con: 

• “Con hẵn rất tự hào, hãnh diện với chính mình . . .” 

• “Con giỏi quá, con cố gắng hết mình . . .” 

• “Con quả thật biết giải quyết vấn đề cho . . .” 
                       

The Center on the Social Emotional Foundations for Early Learning 
(Trung tâm nghiên cứu Nền tảng xã hội và tình cảm đối với sự học hỏi lúc thơ ấu) 

 

 
NNếếuu  ttôôii  kkhhôônngg  ccảảmm  tthhấấyy  tthhooảảii  mmááii,,  nnóóii  cchhuuyyệệnn  ddễễ  ddàànngg  vvớớii  ccoonn  ttôôii  tthhìì  
ssaaoo??  HHaaii  đđiiềềuu  mmàà  ttôôii  ccóó  tthhểể  llààmm  đđểể  ggiiúúpp  ttôôii  nnóóii  cchhuuyyệệnn  vvớớii  ccoonn  ttôôii  ddễễ  
ddàànngg  hhơơnn  llàà  
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Hôm nay quý vị 
khen con mình 
chưa? Điều quan 
trọng là phải khen 
con mỗi ngày. 



 

ì sao sự thiết lập giới hạn quan trọng đến thế? Giới hạn quý vị đưa ra sẽ 
giúp cho trẻ nhỏ cảm thấy quý vị thương yêu bé, nhất là khi quý vị cho bé 
biết lý do vì sao quý vị ra những luật 

lệ như thế.  

Trẻ nhỏ sẽ cảm thấy yên ổn hơn cho dù 
những giới hạn này không mang lại thích thú 
nào.  

Trẻ nhỏ học hỏi dễ dàng hơn khi luật lệ và 
những gì mong đợi ở các em được trình bày 
rõ ràng.  

Sự kiên định, trước sau như một rất cần thiết 
trong việc thiết lập những giới hạn lành 
mạnh.  

Nếu quý vị không tuân theo luật lệ, con của quý vị sẽ thấy là luật lệ không quan 
trọng và không tuân theo luật lệ cũng sẽ không có hậu quả gì. 

Quý vị cần những gì để lập cơ cấu luật lệ? 

• Sinh hoạt đều đặn thường 
ngày 

• Đưa ra giới hạn hợp lý 

• Trước sau như một 

• Cho phép trẻ tham gia 
                        (Stamm, 2007) 

 

V 
THIẾT LẬP GIỚI HẠN 
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Dạy cho con biết là lỗi lầm là cơ hội quý báu để học hỏi. Hãy làm gương cho con 
mình bằng cách áp dụng Ba điều sau đây mỗi khi quý vị làm một lỗi gì đó: 

1. Nhìn ra lỗi của mình. 

2. Nhận lỗi và sẵn sàng nói, “Cha/Mẹ xin lỗi, Cha/Mẹ thật không hài lòng với 
cách Cha/Mẹ cư xử trong việc này.” 

3. Nhìn vào và chú ý đến cách giải quyết vấn đề hơn là đổ lỗi. (Điều thứ 3 chỉ 
hữu hiệu khi quý vị làm điều 1 và điều 2 trước.) 

(Nelson, 2006) 

Nên nhớ . . .  

Báo cho con biết trước khi quý vị muốn bé ngưng làm một việc gì đó.  

Nhiều trẻ em khó đáp ứng được với sự thay đổi bất thần. 

Giữ lời, nói là làm. Điều này cũng quan trọng như việc thiết lập giới hạn.  

Một khi giới hạn được giữ không thay đổi, đứa bé sẽ biết là em có thể tin tưởng 
hoàn toàn nơi quý vị vì quý vị sẽ làm những gì quý vị nói. 

Giới hạn đưa ra phải thích hợp với lứa tuổi. 

Giới hạn sẽ từ từ thay đổi khi con quý vị mỗi ngày một lớn.   

 

 

 

 

 

 

 

GGiiớớii  hhạạnn  llàànnhh  mmạạnnhh  ssẽẽ  mmaanngg  llạạii  cchhoo  ccoonn  qquuýý  vvịị  nnhhữữnngg  llợợii  íícchh  ggìì??  HHaaii  
đđiiềềuu  qquuýý  vvịị  ccóó  tthhểể  llààmm  đđểể  tthhiiếếtt  llậậpp  nnhhữữnngg  ggiiớớii  hhạạnn  llàànnhh  mmạạnnhh  cchhoo  ccoonn  
mmììnnhh  llàà  
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Quý vị đang cầm trong tay tập hướng dẫn để giúp cho quý vị trở thành 

những người cha, người mẹ gương mẫu nhất. Em bé của quý vị mỗi ngày 

một lớn, kế hoạch và chương trình chăm sóc dành cho bé phải cùng lúc 

phát triển theo. Khi nào có thắc mắc, quý vị nhớ xem lại những hướng dẫn 

trong cẩm nang này. Giờ thì chúng tôi mời quý vị vui hưởng cuộc hành 

trình làm cha mẹ! 
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Các trang mạng hữu ích để tìm hiểu bổ túc: 
 

Center on the Developing Child at Harvard University:  
http://www.developingchild.harvard.edu/  

 

Jane Nelson, Ed.D:  
http://www.positivediscipline.com 

 

Linda Chamberlain, Ph.D., MPH:  
http://www.drlindachamberlain.com  

 

Laboratories of Cognitive Neuroscience at Children’s Hospital Boston: 
http://www.childrenshospital.org/research/brainworks 

 

National Scientific Council on the Developing Child: 
http://www.developingchild.net/pubs/wp.html 

 

Safe Start Center:   
http://www.safestartcenter.org 

 

The Center on the Social Emotional Foundations for Early Learning: 
http://csefel.vanderbilt.edu/    

 

The ChildTrauma Academy:  
http://www.Childtrauma.org  

 

Zero-to-Three:  
http://www.zerotothree.org  
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For additional information, please contact: 

Victoria Johnson at 714.953.6513 

School-based Violence Prevention Education Services 

Prevention and Early Intervention 

Orange County Department of Education 

 

http://www.ocde.us/ocsfts • http://www.ocde.us/pei 

http://www.ocde.us/ocsfts
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