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Quý vị có thể làm những điều
đơn giản để giúp con mình tăng
trưởng, phát triển và học hỏi. Xin
giới thiệu về Những Chỉ Dẫn Mức
Tiến Triển Tuổi Ấu Thơ Minnesota.
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1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
Tập hướng dẫn này được ấn hành dựa trên Đạo Luật Hồi Phục và Tái Đầu Tư của Mỹ năm 2009 (American Recovery
and Reinvestment Act of 2009, hay ARRA) (P.L.111-5), là nguồn ngân quỹ có sẵn cho Minnesota để nâng cao mức phối
hợp và cộng tác giữa các chương trình và dịch vụ giáo dục và chăm sóc tuổi ấu thơ.
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Thông tin về

Những Chỉ Dẫn Mức Tiến
Triển Tuổi Ấu Thơ Minnesota:
Những Chỉ Dẫn Mức Tiến Triển Tuổi Ấu Thơ Minnesota (Minnesota Early Childhood Indicators of
Progress, hay ECIPs) cho biết các mục tiêu học hỏi cho trẻ sơ sanh, đi chập chững và trẻ em trong
độ tuổi dự bị mẫu giáo. Các chương trình tuổi ấu thơ phẩm chất cao sử dụng ECIPs trong những lớp
học cho trẻ thơ. ECIPs dự kiến những điều trẻ em có thể biết và làm được trong mỗi độ tuổi. ECIPs
ấn dịnh với các tiêu chuẩn học tập K-12 của Minnesota. Là cha mẹ, quý vị giữ vai trò quan trọng và
có thể sử dụng thông tin này để giúp con mình học hỏi và chuẩn bị sẵn sàng kịp thời cho em đi học.
Muốn biết thêm thông tin, hãy duyệt qua trang tài nguyên ở cuối tập hướng dẫn này.

* Có ECIPs đầy đủ tại: http://mn.gov/dhs/

Tập hướng dẫn này giúp quý vị:
• Biết rõ hơn về quá trình phát triển và học hỏi của
trẻ sơ sanh và đi chập chững.
• Làm những điều đơn giản cùng với con mình để
hỗ trợ cho quá trình học hỏi và phát triển của em.

• Chia sẻ và bàn thảo về quá trình học hỏi và phát
triển của con mình với người trông nom, giáo
viên dạy trẻ thơ của em, hoặc người khác trong
gia đình.

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng:
• Gia đình và giáo viên của trẻ em được xếp hạng
quan trọng nhất trước tiên.
• Mức tăng trưởng và phát triển hỗ trợ cho mức độ
học hỏi. Phải bảo đảm đưa trẻ của quý vị đi khám
đầy đủ, khám răng và chích ngừa theo lịch trình
mà người chăm sóc sức khỏe của quý vị ấn dịnh.
Nếu quý vị có thai, hãy tính đến việc nuôi con
bằng sữa mẹ; nếu quý vị đang nuôi con bằng sữa
của mình, thì nên tiếp tục càng lâu càng tốt. Phải
bảo đảm thính giác và thị giác của con mình được
kiểm tra, trong lần khám dự bị mẫu giáo hoặc do
người chăm sóc sức khỏe của quý vị thực hiện.
• Gia đình, nền văn hóa, cộng đồng và các yếu tố
khác ảnh hưởng đến mức độ học hỏi và phát triển
của con quý vị.
• Chăm sóc một cách thương yêu trìu mến giúp tạo
lập mối quan hệ tin tưởng.
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• Trẻ của quý vị tăng trưởng và thay đổi nhanh
chóng — trong ba năm đầu đời, trẻ em phải có
tăng trưởng và phát triển.
• Nhiều kỹ năng đang phát triển cùng lúc.
• Trẻ thơ của quý vị có thể làm được nhiều điều.
• Sự phát triển theo quy luật dự đoán được,
và trẻ của quý vị sẽ phát triển theo tốc độ của
riêng mình.
• Trẻ em cùng độ tuổi thường có mức độ học hỏi
khác nhau. Hiểu biết mức độ tăng trưởng, phát
triển và học hỏi của trẻ em là yếu tố quan trọng
khi hoạch định mục tiêu.
• Trẻ thơ của quý vị học hỏi qua vui chơi một mình,
với người khác và bằng cách khám phá thế giới
của em - một mình, với quý vị và người khác.

NHỮNG LÃNH VỰC HỌC HỎI:

Giao tiếp xã hội và Cảm xúc
Ngôn ngữ và Giao tiếp

Tư duy suy nghĩ
Thể chất
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LÃNH VỰC HỌC HỎI:

GIAO TIẾP XÃ HỘI
CẢM XÚC
Cảm giác tin tưởng mà trẻ của quý vị có được từ gia đình, nền văn hóa và
cộng đồng sẽ định hướng cho các giao tiếp và mối quan hệ trong suốt cuộc
đời của em. Điều quan trọng là phải giao tiếp với trẻ của quý vị và đáp lại
các ám hiệu của em.
* Sự tin tưởng và Ổn định tinh thần

* Tự chế ngự

* Tự nhận thức

* Mối quan hệ

Quý vị có thể giúp đỡ bằng cách:
• Đáp lại các thông điệp và ám hiệu của con
mình và cố gắng đoán biết nhu cầu của em
(0-18 tháng).
• Biểu lộ cảm giác của mình qua nét mặt, âm sắc
của tiếng nói và cử chỉ điệu bộ (0-36 tháng).
• Trò chuyện với con mình và gọi tên bé khi nói
chuyện với em (0-36 tháng).
• Cho em bé của quý vị nhìn thấy hình ảnh của
em trong gương để cho em nhận biết rõ hơn về
cơ thể và bản thân mình (8-36 tháng).
• Gọi tên các trẻ khác, và cho trẻ lớn tuổi hơn trò
chuyện, mỉm cười và cười giỡn với em bé của
mình (0-36 tháng).
• Cho em bé hay trẻ đi chập chững của quý vị
chơi đùa với các em bé hay trẻ đi chập chững
khác (8 đến 36 tháng).
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• Đưa đồ chơi cho em bé hay trẻ đi chập chững
của quý vị, như búp bê hoặc thú nhồi bông mà
em có thể giả bộ chăm sóc bằng cách bồng
ẵm, cho ăn uống, đu đưa hoặc hát cho nghe
(8-36 tháng).
• Chơi trò chơi hoặc hát bài hát trong đó em bé
hay trẻ đi chập chững có thể bắt chước âm
thanh và cử chỉ điệu bộ của quý vị (8-36 tháng).
• Đọc những sách kể về cảm giác cho trẻ đi chập
chững của quý vị nghe (0-36 tháng).
• Khuyên dạy trẻ đi chập chững của quý vị cho
biết cảm giác của em và kể cho trẻ nghe xem
các trẻ khác đang cảm thấy như thế nào hoặc
biểu lộ điều gì qua âm thanh và cử chỉ điệu bộ
của em đó (18 đến 36 tháng).
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LÃNH VỰC HỌC HỎI:

NGÔN NGỮ
GIAO TIẾP
Trẻ của quý vị sẽ học ngôn ngữ của gia đình, nền văn hóa và cộng đồng của
quý vị qua giao tiếp với mọi người và bối cảnh thường ngày. Trẻ của quý vị
sẽ học về cách nghe hiểu, nói và ngay cả học các kỹ năng dẫn đến biết đọc.
* Nghe và hiểu

* Những bước tập đọc đầu tiên

* Giao tiếp và Nói

Quý vị có thể giúp đỡ bằng cách:
• Không cho trẻ dưới 2 tuổi xem màn hình.
• Trò chuyện với em bé của mình và chờ cho em
đáp lại quý vị, có thể bằng cách ngoảnh nhìn
quý vị, mỉm cười hoặc tiếng ô-a (0-8 tháng).
• Hát và lập lại các bài hát cho em bé hay trẻ đi
chập chững của quý vị nghe, và thêm động tác
búng ngón tay và cử chỉ bằng bàn tay khi em
lớn lên (0-36 tháng).
• Đưa các sách tranh ảnh bằng vải hoặc cạc
tông có hình ảnh rõ ràng, nhiều màu sắc có
chủ đề đơn giản cho trẻ của quý vị cầm nắm,
lật trang, xem, và kể cho trẻ nghe về hình ảnh
đó (0-36 tháng).
• Ẵm em bé của quý vị và đọc nhiều tập sách
khác nhau lập đi lập lại khi em thích thú.
• Đọc sách cùng với em bé hay trẻ đi chập
chững của quý vị và chỉ vào từ ngữ khi quý vị
đọc. Nêu câu hỏi và ý kiến bình luận về câu
truyện khi quý vị đọc (0-36 tháng).
• Lập lại các từ ngữ và hành động quen thuộc
khi chăm sóc em bé của quý vị (0-36 tháng).
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• Gọi tên các nhân vật và đồ vật trong thế giới
của con mình (0-36 tháng).
• Mô tả các công việc đơn giản thường nhật,
như chuẩn bị món bánh mì kẹp hoặc mặc đồ
cho trẻ của quý vị trong ngày.
• Lập lại các yêu cầu thông thường của trẻ đi
chập chững của quý vị trong khi khuyên dạy
em dùng từ ngữ nhiều hơn (8-36 tháng).
• Cho em bé của quý vị xem hình ảnh của người
trong gia đình hoặc hình chụp thuở em bé và
trẻ thơ, và kể cho trẻ nghe về các hình ảnh đó
(8-36 tháng).
• Chỉ vào và kể cho trẻ nghe về các hình ảnh và
ký hiệu trên đồ chơi và món đồ khác trong gia
cư của quý vị (8-38 tháng).
• Cho trẻ của quý vị dùng viết chì màu bằng
sáp hay bút lông cỡ lớn để viết nguệch ngoạc
và vẽ (8-36 tháng).
• Lắng nghe và đáp lại khi trẻ đi chập chững
của quý vị muốn giao tiếp với người khác
(18-36 tháng).

NHỮNG LÃNH VỰC HỌC HỎI:
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LÃNH VỰC HỌC HỎI:

TƯ DUY SUY NGHĨ
Trẻ của quý vị tìm hiểu về thế giới qua năm giác quan: thính giác (nghe), xúc
giác (sờ), vị giác (nếm), khứu giác (ngửi) và thị giác (nhìn). Bằng cách thăm
dò và khám phá, em sẽ học hỏi để hiểu biết xem những thứ đó là gì và cách
hoạt động của chúng.
* Thăm dò và Khám phá

* Giải quyết vấ đề rắc rối

* Trí nhớ

* Chơi giả bộ

Quý vị có thể giúp đỡ bằng cách:
• Cho em bé của mình cơ hội khám phá bằng
cách nhìn ngắm, ngậm mút, vói và sờ chạm
(0-8 tháng).

• Tìm nơi, như thùng hay giá kệ, để trẻ đi chập
chững của quý vị cất giữ và lục lạo đồ vật
(18-36 tháng).

• Đưa các đồ vật an toàn có kích cỡ, hình dạng,
màu sắc và đồ vật khác nhau để trẻ của quý vị
nhìn xem và chạm vào (0-8 tháng).

• Hát các bài hát ưa thích lập đi lập lại và
khuyên dạy trẻ hát theo cách của riêng em
(8-36 tháng).

• Tìm các đồ chơi có di động đáp lại khi em
bé ấn nút hoặc làm các động tác khác
(0-18 tháng).

• Khuyên dạy trẻ đi chập chững của quý vị chơi
giả bộ - nhà chơi của trẻ em, chơi bằng xe hơi,
búp bê, v.v... (18-36 tháng).

• Đặt đồ chơi ở gần em bé của quý vị và để cho
em di chuyển và với lấy đồ chơi (0-8 tháng).

• Cung cấp bộ ráp hình có các mảnh ghép lớn
cho trẻ đi chập chững của quý vị và giúp em
lắp ghép cho xong bộ ráp hình (18-36 tháng).

• Thỉnh thoảng nên thay đổi và sắp xếp bàn
ghế giường tủ và tranh ảnh trong nhà của
quý vị để tạo ra khung cảnh mới (0-8 tháng).
• Chơi trò chơi cất giấu với em bé của quý vị
bằng cách cất giấu đồ chơi dưới mền hay
miếng vải (0-8 tháng).
• Kể cho trẻ nghe và gọi tên các nhân vật và
địa danh mới trong thế giới của con mình
(0-36 tháng).

0-3
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• Khuyên dạy trẻ đi chập chững của quý vị giúp
bày bàn ăn, dọn dẹp sau bữa ăn tối và làm
các việc nhà đơn giản thường nhật khác
(18 đến 36 tháng).
• Cho trẻ của quý vị vui chơi ngoài trời (có người
trông chừng), để khám phá thế giới tự nhiên
(18 đến 36 tháng).
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LÃNH VỰC HỌC HỎI:

THỂ CHẤT
Theo dõi trẻ của quý vị học cách phối hợp bàn tay, cánh tay, chân và toàn
thân. Em thực hiện cử động để khám phá và học hỏi từ thế giới của mình.
* Sử dụng cơ bắp lớn

* Sức khỏe thể chất và Khỏe mạnh

* Sử dụng cơ bắp nhỏ

Quý vị có thể giúp đỡ bằng cách:
• Luôn đặt em bé của quý vị nằm ngửa để ngủ
an toàn (0-8 tháng).

• Chơi trò chơi thể chất cùng với trẻ đi chập
chững của quý vị, như lăn banh (18-36 tháng).

• Trong khi vui chơi, nên đặt em bé của quý vị ở
tư thế an toàn trên sàn nhà, sao cho em có thể
ngoảnh hoặc ngẩng đầu và lật từ nằm nghiêng
sang nằm ngửa hay nằm sấp. Thỉnh thoảng
nên đặt em bé của quý vị nằm ngửa, và nhiều
lúc khác lại đặt nằm sấp để cho em nhìn thấy
các khung cảnh khác nhau (0-8 tháng).

• Tìm các đồ chơi và chất liệu để trẻ đi chập
chững của quý vị thực hành sử dụng cơ bắp
nhỏ, như ngón tay, và phối hợp tay-mắt, như
bộ ráp hình, các mảnh lắp ghép và tấm ghép
hình, bộ xếp hình khối, những hột lớn để xỏ
thành chuỗi và các thẻ buộc (18-36 tháng).

• Tạo ra nơi an toàn, thú vị để em bé của quý vị
trườn đi loanh quanh và khám phá. Đừng để
bé ở gần bất cứ đồ vật nhỏ nào em có thể bị
mắc nghẹn (0-8 tháng).
• Cho phép em bé của quý vị cầm lấy ngón
tay của người khác trong khi đang vui chơi
(0-8 tháng).
• Đặt các món đồ thú vị hay đồ chơi trong tầm
với của em bé để em nhìn xem hoặc đập,
đánh hay đá trúng (0-8 tháng).

0-3
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• Cho phép trẻ của quý vị có thời gian hoạt
động cơ bắp lớn có thứ tự và không thứ tự,
có người trông chừng bên ngoài hoặc trong
nhà mỗi ngày (18-36 tháng).
• Trợ giúp trẻ đi chập chững của quý vị thực
hiện các công việc tự chăm sóc như mặc đồ,
rửa tay, đánh răng, v.v... (18-36 tháng).
• Ấn định các công việc thường nhật để ăn
uống, nghỉ ngơi và đi ngủ tốt cho sức khỏe
(18-36 tháng).
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Quý vị không đơn côi một mình!

Sau đây là nhiều tài nguyên
cho quý vị và con mình.
Minnesota Parents Know

Minnesota Parents Know (Cha Mẹ ở Minnesota Nên Biết) là mạng lưới để dễ dàng sử dụng, cho biết các bước phát
triển quan trọng kể từ lúc sanh đến năm tuổi. Mạng lưới này cung cấp thông tin đáng tin cậy về quá trình phát triển,
sức khỏe, học hỏi, thông tin an toàn của trẻ em và các chủ đề về nuôi dạy trẻ. Nên tìm hiểu cách thức quý vị có thể
giúp đỡ con mình học hỏi và tăng trưởng khi cần thiết.
parentsknow.state.mn.us
• Thường xuyên cập nhật các chủ đề về nuôi dạy trẻ.
• Xem phim video và nghe thông tin dự báo về mức độ
phát triển của trẻ em và các chủ đề về nuôi dạy trẻ.
• Đọc các bài báo về nhiều chủ đề khác nhau về nuôi
dạy trẻ, từ việc đọc sách cho trẻ em, ghế an toàn
trên xe hơi, đến cách chọn đồ chơi tốt nhất cho
con mình.
• Tìm hiểu về “Help Me Grow“ (Giúp Con Lớn Khôn)
và tài nguyên cho trẻ thơ có nhu cầu đặc biệt.

• Đàm thảo với các phụ huynh khác qua diễn đàn trực
tuyến “Minnesota Parents Know”.
• Tìm các đường nối hữu ích đến tài nguyên của cha
mẹ khác mà quý vị có thể tin tưởng.
• Tìm các chương trình Giáo Dục Gia Đình Tuổi Ấu
Thơ (Early Childhood Family Education, hay ECFE),
Head Start, Sẵn Sàng Đi Học (School Readiness),
và Khám Thăm Dò Tuổi Ấu Thơ (Early Childhood
Screening) trong khu vực của quý vị.

Help Me Grow

Một số trẻ em bị chậm phát triển và cần được giúp đỡ thêm để tăng trưởng và học hỏi. Nếu quý vị nghĩ rằng con mình,
hoặc trẻ khác gần gũi với mình, có lẽ bị chậm tiến hoạc chậm sinh trưởng, hãy giới thiệu các em đến Help Me Grow—
là dịch vụ miễn phí cho trẻ em từ lúc sanh đến vào mẫu giáo, giúp các em được trợ giúp hoặc chỉ dẫn đặc biệt cho nhu
cầu phát triển của mình.
• Muốn giới thiệu trẻ đến Help Me Grow, hãy bàn thảo
với người chăm sức khỏe của con quý vị, sử dụng
mẫu đơn trực tuyến, hoặc gọi số 1-866-693-GROW.

Tài Nguyên Nhận Thức của Cha Mẹ và Chăm Sóc Trẻ Em và Thư Giới Thiệu

Nên tham khảo những chương trình chăm sóc trẻ em và giáo dục trẻ em từ sớm, kể cả các chương trình sử dụng ECIPs.
Các chương trình sử dụng ECIPs khuyến khích sự tham gia của gia đình, sử dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo và
phức tạp, và quý trọng sự an toàn của trẻ.
parentsknow.state.mn.us www.mnchildcare.org/families
• Các mạng lưới này giúp dễ tìm những chương
trình chăm sóc trẻ em và tuổi ấu thơ trong khu
vực của quý vị.

0-3
tuổi

NHỮNG LÃNH VỰC HỌC HỎI:

Giao tiếp xã hội và Cảm xúc
Ngôn ngữ và Giao tiếp

Tư duy suy nghĩ
Thể chất

• Tìm hiểu thêm về cách thức đánh giá các
chương trình.

