Quý Vị Biết Rõ
Nhất Về Con
Quý Vị

Muốn biết thêm chi tiết về sự
phát triển của con quý vị và cần
phải làm gì nếu quý vị có điều
lo lắng, hãy bắt đầu bằng cách
khám sức khỏe miễn phí về sự
phát triển tại:
http://www.parenthelp123.org/grow

Tôi Cần Phải Để Ý Điều Gì?

(hoặc gọi số 800.322.2588)

HÃY TÌM
HIỂU
NGAY

Trẻ Thơ & Trẻ
Em Không
Thể Chờ

Hãy xem bên trong để biết những
điều gì cần để ý khi con quý vị lớn.
Không đến được những mốc này,
hoặc đến trễ hơn so với những đứa
trẻ khác, có thể là dấu hiệu bị chậm
phát triển.

Hành trình trong những năm thơ ấu
của con quý vị bao gồm rất nhiều
mốc phát triển trong cách đứa trẻ
chơi, học, nói, và hành động.

Lo Lắng Về Sự Phát Triển
Của Con Quý Vị?

Hãy nói chuyện với bác sĩ của
con quý vị.

Muốn được khám sức khỏe
miễn phí về phát triển? Hãy
vào:

http://www.parenthelp123.org/grow

Có thêm thắc mắc? Hãy liên lạc với
Phối Trí Viên Trợ Giúp Gia Đình của
Quận Snohomish
425.388.7402
EarlyInterventionProgram@snoco.org
Những mốc phát triển và thông tin khác đã được sửa đổi từ Trung
Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Hoa Kỳ và từ Chăm Sóc Trẻ Thơ
và Trẻ Em: Từ Sơ Sinh đến 5 Tuổi (Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ, năm 2009)
và Tương Lai Tươi Sáng: Hướng Dẫn Chăm Sóc Sức Khỏe cho Trẻ Sơ
Sinh, Trẻ Em và Trẻ Vị Thành Niên (AAP, 2008)

Đã sửa đổi và in lại với sự cho phép của Mạng
Lưới Trẻ Em của Khu Y Tế Vùng Spokane.

Hãy nói chuyện với bác sĩ của con
quý vị về những cột mốc này.

Dành cho phụ huynh có con từ sơ
sinh đến ba tuổi.

Sự Phát Triển Thời
Thơ Ấu của Con Quý
Vị là một Hành Trình
Đánh dấu vào những mốc
mà con quý vị đã đạt được
và nói cho bác sĩ biết về sự
tiến bộ của con quý vị mỗi
lần gặp bác sĩ.
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2 TUỔ

• Biết chạy
• Biết làm theo
những chỉ dẫn đơn
giản thí dụ như
lượm đồ chơi lên

• Biết đá
trái banh

• Tỏ ra hào
hứng khi có
trẻ em khác

• Bộc lộ cảm
xúc không
cần có
người nhắc

• Biết leo trèo,
giữ thăng
bằng tốt
• Biết nói
chuyện bằng
từ hai đến
ba câu

• Nói những
câu có hai
đến bốn chữ

• Có thể cầm
bút chì màu

3 TUỔI

• Có thể lượm
những đồ vật nhỏ
• Biết nhún nhảy
theo nhạc

• Biết những đồ
vật thông thường
dùng để làm gì, thí
dụ như điện thoại,
bàn chải, muỗng
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• Chơi trò chơi giả
vờ đơn giản, thí dụ
như cho búp bê ăn
• Biết đi một mình

18 THÁN

G

• Biết nói
“mẹ”,
và “ba”

• Biết tự
đứng dậy
• Biết chỉ
vào hình

• Biết ngóc đầu
và ngực lên khi
nằm sấp
• Biết cười, theo dõi
cử động bằng cách
nghẹo đầu

• Dễ dàng yên
lặng khi được
thoải mái
• Biết làm ra
tiếng gù gù
hoặc cừ cừ

0-6 THÁNG

• Chơi giả vờ với
búp bê, thú vật
và người

• Giật mình
hoặc khóc khi
bất ngờ có
tiếng động lớn

• Biết với tay
để lấy đồ
chơi
• Bắt đầu biết
ngồi không
cần đỡ

• Biết phản ứng
khi nghe gọi tên
mình
• Biết dùng mắt
để liên lạc
• Biết bắt chước
âm thanh

6 THÁNG

• Biết ghép
các nguyên
âm với nhau
khi nói bi bô
(“ah, eh, oh”)

• Biết dùng những điệu
bộ đơn giản thí dụ
như lắc đầu để nói
“không” hoặc vẫy tay
để nói “tạm biệt”

• Biết đưa đồ
vật từ tay
này qua
tay kia
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