
 

Các lợi ích khi giới thiệu sớm 
Giới thiệu, nhận định, và can thiệp sớm 
về các vấn đề khó khăn trong lãnh vực 
tiếng nói và ngôn ngữ là các biện pháp 
thiết yếu cho việc học tập tối ưu, phát 
triển xã hội, và sức khỏe cảm xúc của trẻ 
em. Khả năng về tiếng nói và ngôn ngữ 
của tuổi thơ cho thấy trước được nhiều 
về hiệu năng học tập ở trường sau này. 

Giới thiệu trẻ em trước tuổi đi 
học 
Có thể giới thiệu qua Sở Y Tế Công 
Cộng cho trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi.  
Bất cứ cha/mẹ nào cũng đều có thể giới 
thiệu bằng cách liên lạc với trạm y tế địa 
phương. Các giáo viên lớp vườn trẻ và 
chuyên viên sức khỏe cũng có thể giới 
thiệu nếu có phép của cha mẹ.  

Phòng Y Tế Giới Thiệu Không 
Cần Hẹn Trước 
Nếu cha mẹ không biết chắc là có cần 
giới thiệu hay không, chúng tôi có Các 
Phòng Y Tế Giới Thiệu Không Cần Hẹn 
Trước tại một số trạm y tế để quý vị có 
thể hỏi một Chuyên Viên Bệnh Học 
Tiếng Nói Ngôn Ngữ. Một buổi khám 
dò tìm ngắn từ 5 đến 10 phút sẽ xác định 
được con quý vị có cần được giới thiệu 
đến chương trình này hay không.  
 
 
 

Tìm thêm chi tiết ở đâu  
Quý vị có thể tìm các chi tiết sau đây trên 
website fraserhealth.ca. 

• Mẫu Giới Thiệu Chương Trình 
Tiếng Nói và Ngôn Ngữ 

• Ngày giờ mở cửa Phòng Y Tế Giới 
Thiệu Không Cần Hẹn Trước  

• Chi tiết liên lạc với Trạm Y Tế  

Muốn trực tiếp đến những trang của  
Chương Trình Tiếng Nói Ngôn Ngữ, hãy 
dùng đường nối tắt sau đây:  

goo.gl/reSfVf 
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Sơ Sinh – 12 tháng 

• Phát ra tiếng “ooh” và “ah”. 
• Nhìn thẳng vào mắt, mỉm cười, và 

cười lớn. 
• Bắt chước âm thanh tiếng nói. 
• Líu lo “buhbuhbuh” và “dada”. 
• Khi trẻ được 12 tháng, một chữ là 

một  ‘câu’. 

Giới thiệu nếu trẻ . . . 
− không chơi trò nói chuyện 
− có vẻ không đáp ứng với âm thanh 

hoặc những cách gây chú ý khác 

Một đến Hai Tuổi 

• Dùng ‘những câu’ từ một đến ba chữ 
và những nhóm chữ tự đặt ra hoặc 
có sẵn. 

• Ngữ vựng gồm vài chữ khi được 16 
tháng đến khoảng 200 chữ khi được 
24 tháng.  

• Hiểu các câu hỏi đơn giản, thí dụ 
“mồm (miệng) con đâu?” 

• Dùng môi tạo thành những âm như  
p, b, m và w. 

Giới thiệu nếu trẻ . . . 
− Có ngữ vựng giới hạn 
− Không hề nói chuyện 

**Rất cần phải giới thiệu ngay bây giờ 

Hai – Ba Tuổi 

• Dùng những câu không đầy đủ gồm hai 
đến ba chữ. 

• Khoảng 1000 chữ khi được 3 tuổi. 
• Bắt đầu có những lần nói chuyện ngắn 

với người lớn và bạn bè đồng tuổi. 
• Theo được chỉ dẫn gồm 2 bước. 
• Khi được 3 tuổi, tiếng nói rõ ràng khoảng 

80%. 
• Những chữ thường dùng đều có thể hiểu 

được. 

Giới thiệu nếu trẻ . . . 
− tỏ ra bực dọc khi cố truyền đạt ý tưởng 
− nói mà không ai hiểu  
− không kết hợp chữ với nhau 
− biểu lộ các dấu hiệu nói lắp, chẳng hạn 

như lặp lại chữ hoặc âm thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba – Bốn Tuổi 

• Dùng những câu đơn giản gồm ba 
đến bốn chữ. 

• Hỏi nhiều câu hỏi. 
• Có thể chơi giả vờ và đóng kịch. 
• Có thể không nói được đúng tất cả 

các âm. 

Giới thiệu nếu trẻ . . . 
− nói mà không ai hiểu  
− tiếp tục dùng những nhóm chữ ngắn 

và đơn giản, chẳng hạn như  “daddy 
go” (“ba đi”) 

− không làm theo được chỉ dẫn 

Bốn – Năm Tuổi 

• Kể những câu truyện đơn giản. 
• Có thể hiểu gần 100% tiếng nói. 
• Cấu trúc câu phức tạp. 
• Theo được chỉ dẫn gồm 3 bước. 
• Dùng văn phạm như người lớn. 
• Có thể không nói được những âm 

sau đây: r, ch, sh, l, th, s.  

Giới thiệu nếu trẻ . . . 
− không thể nói chuyện với người lớn 

hoặc các trẻ khác 
− nói những câu không đầy đủ 
− nói lắp 
− nói mà không ai hiểu  
− không theo được chỉ dẫn 
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