
Tạo Cơ Hội cho Con Quý Vị Truyền Đạt 
Create Opportunities for Your Child to Communicate 
Trẻ em dễ muốn truyền đạt hơn khi có lý do để truyền đạt. Quý vị có thể tạo các cơ hội bằng cách dẫn dắt cho 
trẻ truyền đạt. Yếu tố then chốt là nên chờ cho trẻ truyền đạt với quý vị hoặc chỉ cho quý vị thấy trẻ muốn gì. 
Sau đó, khi quý vị trả lời, trẻ sẽ học được là truyền đạt có hiệu quả!  

Quý Vị Tạo Cơ Hội Như Thế Nào? 
• Mở một lọ nước thổi bong bóng, thổi ra bong

bóng rồi ngừng lại.

Chờ cho con quý vị truyền đạt là trẻ muốn nữa.

• Cho trẻ ăn vặt từng phần nhỏ. Cho trẻ một
miếng, và giữ phần còn lại.
Chờ cho con quý vị truyền đạt là trẻ muốn nữa.

• Đặt món đồ chơi trẻ thích nhất lên quầy, ngoài
tầm với của trẻ hoặc trong một hộp đựng trong
suốt mà trẻ không mở được.

Chờ cho con quý vị truyền đạt là trẻ muốn món
đồ chơi đó.

• Hãy làm ‘người cất giữ những mảnh’ đồ
chơi (chẳng hạn như đường rầy xe lửa [tàu
hỏa] hoặc những mảnh ráp hình). Đưa cho
trẻ một mảnh và giữ phần còn lại.

Chờ cho con quý vị truyền đạt là trẻ muốn
một mảnh.

• Làm việc gì đó bất ngờ. Cho trẻ đi một chiếc
giày và quên cho trẻ đi chiếc kia. Cho trẻ
mặc quần lên đầu.
Chờ cho con quý vị có phản ứng.

• Trong khi chơi đùa, đột nhiên ngừng chơi.
Thí dụ, cù cho trẻ nhột rồi đột nhiên ngừng
lại. Đẩy trẻ đánh đu, rồi đột nhiên ngừng lại.

Chờ cho con quý vị truyền đạt là trẻ muốn
quý vị tiếp tục.
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Tạo Cơ Hội cho Con Quý Vị Truyền Đạt – tiếp theo 
Create Opportunities for Your Child to Communicate - continued 

Những Điều Cần Nhớ 

• Hãy để ý về mức khả năng truyền đạt của con
quý vị.

Trẻ chưa biết nói có thể truyền đạt bằng cử chỉ 
dáng điệu (dùng tay chỉ, với tay) hoặc bằng
tiếng động (gừ gừ, “ahhh”).

Trẻ bắt đầu biết nói có thể truyền đạt bằng
những chữ đơn giản (“táo”, “xe lửa”) và nhóm
chữ (“đi giày”, “cù nữa”).

• Đáp ứng tích cực khi con quý vị cố gắng hết sức
để truyền đạt.

• Quý vị có thể nói làm mẫu chữ quý vị muốn
trẻ nói. Nhưng, sau đó hãy chờ - hãy cho con
quý vị có thì giờ để thử nói chữ đó.

• Quý vị có thể nói làm mẫu chữ đó vài lần.
Trẻ có thể cần nghe một chữ nhiều lần trước
khi trẻ thử nói chữ đó.

• Quý vị nên khuyến khích trẻ, nhưng quý vị 
không muốn làm cho trẻ thất vọng hoặc bực
tức.

• Chọn các sinh hoạt trẻ ưa thích. Trẻ sẽ dễ
muốn truyền đạt hơn khi đang vui chơi thích
thú. Nếu trẻ không muốn, hãy bỏ qua sinh
hoạt đó để chuyển sang chuyện khác!

• Quý vị có thể tạo nhiều cơ hội như vậy mỗi 
ngày. Hãy nhớ - con quý vị cần lặp đi lặp lại 
và thực tập!

Muốn biết thêm chi tiết 
Hãy liên lạc với Chuyên Viên Bệnh Học về Tiếng Nói-Ngôn Ngữ hoặc Trạm Sức Khỏe Công Cộng tại địa 

phương quý vị 
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