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SỜ CHẠM 

Các bé quan sát tốt nhất khi ở gần, do đó hãy để mặt của 

bạn gần mặt của bé. Khuôn mặt là một thứ đồ chơi rất thú 

vị để trẻ sơ sinh học hỏi. 

 
 

Phản ứng với tiếng khóc của con bạn. Đây là cách tốt nhất để 

xây dựng mối quan hệ và sự tin tưởng của bạn. Hãy nhớ, bạn 

KHÔNG THỂ LÀM HƯ BÉ SƠ SINH KHI PHẢN ỨNG VỚI 

TIẾNG KHÓC CỦA CÁC BÉ. 

 
Giấc ngủ là rất quan trọng đối với sự phát triển ban đầu của não. 

Giữ cho bé thức vào ban ngày sẽ không giúp bé ngủ ngon hơn 

vào ban đêm. Để giúp cho con bạn không bị quá mệt, hãy cố cho 

bé ngủ sau khi thức dậy 1,5-2 giờ. 

 

Hành động giống như người bình luận thể thao trên TV và kể cho 

con bạn mọi hoạt động bạn đang làm và mọi thứ đang diễn ra 

xung quanh các bé. Nói thật nhiều với con bạn trong ngày. Việc 

này dạy cho các em các kỹ năng ngôn ngữ đầu đời. 

Sờ chạm đóng vai trò quan trọng để xây dựng các tế bào não 

của con bạn và giúp con bạn cảm thấy được yêu thương. Xem 

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

thể làm gì. 
 

 

 

 

 

Gần Gũi 
Lời Khuyên Vroom™: Bế con bạn lên ngực bạn, da 

áp da. Sử dụng các giác quan của bạn để quan sát 

đứa con mới sinh của bạn. Các bé có đang phát triển 

sức mạnh để ngẩng nhẹ đầu để tương tác không? 

Bạn có thể lắng nghe hơi thở của con mình, cảm 

nhận nhịp tim của con mình, và quan sát cử động 

đầu và ngực của con mình. Để ý mùi của con bạn. 

Bạn có thấy con bạn an tâm thế nào khi nằm trên 

ngực bạn và được bạn vuốt ve? 

 

Thông Tin Cho Bạn 

Khi bạn dành ra thời gian gắn kết với con mình như 

thế nào, bạn trấn tĩnh các bé và con bạn cũng giúp 

bạn bình tâm! Giống như bạn, trẻ sơ sinh sử dụng tất 

cả các giác quan của mình để khám phá và tìm hiểu 

thế giới xung quanh các em. Các em muốn tìm hiểu 

thêm về những người quan trọng nhất của mình—

BẠN! Để biết thêm lời khuyên như thế nào, hãy tải 

ứng dụng miễn phí xuống tại www.Vroom.org! 


