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Con bạn nhận biết những giọng nói quen thuộc khi ra đời! Hát có 

thể giúp con bạn an tâm và việc lắng nghe những vần điệu trong 

các bài hát là một cách rất hay để xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ 

của con bạn. 

Sử dụng Parentese - giọng cao, lên xuống với những biểu đạt 

phóng đại – khi bạn nói chuyện với con mình. Các bé thích kiểu 

giọng nói này và việc nói chuyện với các bé trong ngày là rất tốt 

cho sự phát triển ngôn ngữ! 

Nếu bạn cảm thấy buồn hoặc lo âu, hãy kể cho bác sĩ của bạn. 

Bạn không đơn độc và chúng tôi có thể giúp bạn. Hãy cho chúng 

tôi biết nếu bạn hoặc người thân của bạn có bất kỳ quan ngại nào 

về tâm trạng của bạn. 

Ôm con bạn! Sờ chạm là một cách quan trọng để bạn gắn kết. 

Việc thể hiện sự yêu thương và vui vẻ với con bạn sẽ giúp phát 

triển não bộ của các em và cho các em biết rằng các em được an 

toàn và được yêu thương. 

Hãy thử hình dung ra con bạn đang nói gì với bạn! Bằng cách tìm 

hiểu những tiếng khóc và nét mặt khác nhau của các em, bạn sẽ 

hiểu con mình RÕ NHẤT và biết bé thích hoặc cần gì. Xem bên 

dưới để tìm hiểu tại sao việc đó lại quan trọng và bạn có thể làm 

gì. 

Con bạn nói gì? 

Lời Khuyên Vroom™: Chơi trò thám tử. Hãy dừng 

lại một lúc và quan sát con bạn. Con bạn đang 

muốn nói gì với bạn ngay lúc này? Âm thanh đó có 

phải có nghĩa là con bạn đang đói? Dụi mắt có 

nghĩa là các em đang mệt? Quan sát có nghĩa là các 

em muốn học hỏi thêm? Nói chuyện với con bạn về 

những gì bạn cho rằng các em đang nghĩ đến và 

cảm nhận. 

Thông Tin Cho Bạn 

Các bé không thể cho bạn biết mình cần gì bằng lời 

nói. Các bé nói với bạn bằng hành vi của các bé. 

Khi bạn lắng nghe, và phản ứng lại bằng lời nói và 

hành động, bạn cho các bé biết rằng nhu cầu của 

các bé là quan trọng! 

Bạn cũng đang tăng cường kỹ năng giao tiếp. Để 

biết thêm lời khuyên như thế nào, hãy tải ứng dụng 

miễn phí xuống tại www.Vroom.org! 


