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Nói Dối
Dành cho trẻ em từ 3 tới 5 tuổiTrẻ em thường hay nói dối. Trẻ 

em có thể phóng đại hoặc thay đổi 
sự thật, bịa chuyện hoặc đơn giản 
là phủ nhận nhöõng gì maø ngöôøi 
lôùn ñaõ bieát söï thaät. Nhưng hành vi 
này không phải là hành vi nói dối thực 
sự. Sự khác biệt chính là ý định. Hành 
vi nói dối thực sự là khi một người nào 
đó nói một điều mà họ biết là sai để che 
giấu sự thật.     

Tại Sao Trẻ Em Nói Dối?
Sau đây là một số lý do giải thích vì sao trẻ em có 
thể nói dối:

Sợ hãi. Trẻ em sợ làm cha mẹ thất vọng và sợ bị 
phạt. Các em hiểu rằng nếu các em không làm điều 
gì sai, cha mẹ của các em sẽ không buồn bực và vì 
vậy, các em sẽ không bị phạt.      

Bắt chước. Trẻ em nghe người lớn nói dối và nghĩ 
rằng điều đó có thể chấp nhận được. Những người 
lớn có thể “nói dối trắng trợn” hoặc đưa ra lý do 
ngụy biện vì không làm một việc gì đó. Nhưng trẻ 
em không biết sự khác nhau giữa các dạng nói dối 
khác nhau.

Thói quen. Noùi doái coù theå deã daøng trôû thaønh thoùi 
quen neáu dieãn ra thöôøng xuyeân.   

Mong muốn một điều gì đó trở thành sự thực. Trẻ 
em chỉ muốn một điều gì đó trở thành sự thực. Nói 
điều đó ra sẽ giúp đứa trẻ tin vào điều đó. Ví dụ khi 
đứa trẻ nói “con không làm thế” và quý vị biết là 
em có làm như vậy.    

Có nên phạt khi trẻ nói dối 
hay không?
Không hề có câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi này. 
Với tư cách là cha mẹ, quý vị có thể nói rằng quý 
vị sẽ phạt con mình vì tội nói dối. Nhưng con quý 
vị có thể nghĩ rằng hình phạt đó không phải là do 
bản thân lời nói dối mà là vì bị phát hiện nói dối. 
Nếu con quý vị nói dối vì sợ bị phạt, việc phạt con 
quý vị có thể khiến em càng nói dối nhiều hơn nữa 
trong tương lai!

Khi Hành Vi Nói Dối Trở Nên 
Nghiêm Trọng  
Daønh cho Treû em Lôùn hôn

Đôi khi nói dối là dấu hiệu cho thấy có điều gì khác không 
ổn. Những trẻ em luôn nói dối cũng có thể gặp các vấn đề liên 
quan tới:  

• Ăn cắp và gian trá 
• Tức giận
• Bỏ học
• Kết bạn và các tình huống quan hệ giao tiếp khác

Nói chuyện với bác sĩ của em về các vấn đề lo ngại này. 

Các Bậc Phụ Huynh Có Thể Làm Gì?
Coá gaéng tìm hieåu lyù do daãn ñeán noùi doái. Điều này sẽ giúp quý 
vị biết nên giải quyết vấn đề đó như thế nào.      

Giúp con quý vị hiểu được chuyện gì thực sự xảy ra. Việc 
mong ước hoặc nói rằng một điều gì đó không xảy ra sẽ không 
làm thay đổi thực tế là điều đó đã xảy ra. Hãy cố gắng nói “Dù 
con nói rằng con không lê bùn vào nhà nhưng hãy nhìn đây, chỗ 
này có vết bùn và giày con thì bị dơ”     

Đừng quá nghiêm khắc khi con quý vị phạm những lỗi nhỏ. 
Giúp con quý vị hiểu được điều gì là vấn đề, nhưng hãy để em 
biết rằng em có thể nói sự thật mà không phải sợ hãi. Hãy giúp 
con mình yên tâm rằng quý vị sẽ không tức giận khi quý vị biết 
những gì thực sự đã xảy ra.       

Nếu con quý vị phạm lỗi, hãy giúp em khắc phục vấn đề. Nếu 
con quý vị lê bùn đất vào nhà, hãy cùng nhau dọn dẹp. Con quý 
vị sẽ hiểu rằng trên sàn toàn dính bùn đất.        

Khen ngợi con quý vị khi em nói sự thật. Giúp con quý vị hiểu 
rằng những gì em làm có thể là không đúng, nhưng việc nói lên 
sự thật về điều đó là tốt. Nếu con quý vị thừa nhận là em đã 
làm dây bùn đất khắp trong nhà, hãy nói rằng “Cám ơn con đã 
nói thật cho cha mẹ biết. Nhưng con làm sàn nhà dính bùn đất 
nên con cần phải giúp cha (mẹ) lau chùi sàn nhà”. 
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Ñeå bieát theâm chi tieát veà chuû ñeà naøy, haõy goïi cho baùc só hoaëc ban dòch vuï 
hoäi vieân cuûa chöông trình y teá cuûa quyù vò.
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Treû Em Khoâng Phaûi Laø Ngöôøi Lôùn
Ngöôøi lôùn coù quan ñieåm vaø caùc sôû thích roõ reät veà thöùc aên. Treû 
em cuõng nhö vaäy, khoâng coù gì ñaùng ngaïc nhieân caû. Tuy nhieân, 
treû nhoû khoâng phaûi laø ngöôøi lôùn vaø khoâng theå ñoái xöû vôùi treû 
nhö ngöôøi lôùn.

Ñöøng mong raèng con caùi quyù vò seõ coù haønh vi cö xöû nhö ngöôøi 
lôùn khi ngoài vaøo baøn aên. Treû em thích aên baèng tay vaø “nghòch” 
thöùc aên. Vieäc naøy cuõng bình thöôøng, mieãn laø caùc chaùu vaãn tieáp 
tuïc aên. Ñöa treû ra khoûi baøn aên neáu chuùng vaãn cöù neùm hoaëc nheø 
thöùc aên ra. Haõy yeâu caàu con quyù vò giuùp doïn deïp choã böøa baõi.

Khoâng phaûi loaïi thöùc aên naøo cuõng haáp daãn cho ngöôøi lôùn vaø 
ñoái vôùi treû em cuõng vaäy. Neáu quyù vò eùp con mình aên moùn maø 
caùc em khoâng thích thì thöôøng seõ daãn tôùi taâm traïng caùu giaän 
vaø khoùc loùc. Duø coù noåi caùu vôùi con mình thì cuõng khoâng coù taùc 
duïng gì caû.

Treû em hoïc caùc thoùi quen aên uoáng 
töø chính quyù vò. Neáu quyù vò aên laët 
vaët, aên trong khi coi TV vaø khoâng 
aên rau, con cuûa quyù vò cuõng seõ 
muoán laøm nhö vaäy.

 
Caùc Baäc Cha Meï Coù Theå Laøm Gì?
Caùc baäc cha meï neân quyeát ñònh caùc moùn aên vaø giôø aên cuûa 
gia ñình, nhöng con quyù vò neân laø ngöôøi quyeát ñònh löôïng 
thöùc aên seõ aên, hoaëc coù aên hay khoâng. Ñöøng lo neáu con quyù 
vò boû moät böõa aên.  Treû em thöôøng aên buø böõa ñoù trong böõa 
aên chính hoaëc böõa aên nheï tieáp theo.

Laøm Caùc Böõa AÊn Tieän Lôïi Hôn 
Chæ mua vaø cho treû aên caùc loaïi thöùc aên laønh maïnh. Trong 
nhaø coù quaù nhieàu ñoà aên vaët seõ raát haáp daãn treû em. Haõy 
tích tröõ rau, traùi caây töôi vaø caùc loaïi thöïc phaåm laøm baèng 
nguõ coác nguyeân haït ôû trong nhaø. Sau ñoù, ñeå cho con quyù 
vò choïn aên caùc loaïi thöïc phaåm trong soá ñoù. Haõy hoûi con 
mình laø: “Con coù muoán aên ñaäu hoaëc baép khoâng?” Chæ naáu 

aên moät moùn cho caû gia ñình. Con quyù vò 
coù theå khoâng thích nhö vaäy, hoaëc khoâng 
aên, nhöng ñöøng naáu thöùc aên khaùc. Ñöøng 
eùp treû phaûi “aên heát saïch ñóa”. Haõy cho aên 
töøng chuùt moät vaø ñeå cho treû phaûi xin theâm. 
Vieäc eùp treû em aên heát saïch ñóa thöùc aên 
cuûa mình seõ daïy cho caùc em aên quaù nhieàu. 
Cho aên thöùc aên môùi nhö laø “ñoà aên phuï 
theâm”. Cho aên caùc loaïi thöùc aên môùi cuøng 
vôùi caùc loaïi ñoà aên quen thuoäc. Neáu con 
quyù vò khoâng aên thöùc aên môùi, haõy tieáp tuïc 
thöû. Coù theå phaûi maát moät thôøi gian thì con 
quyù vò môùi saün saøng aên loaïi thöùc aên ñoù.

Löu YÙ Veà Ñoà Ngoït 
Chæ neân daønh ñoà ngoït vaø ñoà traùng mieäng 

cho caùc dòp ñaëc bieät, thí duï nhö ngaøy sinh nhaät vaø ngaøy 
leã. Khoâng neân aên caùc loaïi ñoà ngoït naøy haøng ngaøy hoaëc söû 
duïng ñeå thöôûng. Neáu quyù vò muoán thöôûng cho con mình vì 
em ñaõ aên rau, thì haõy duøng caùch khaùc chöù khoâng phaûi laø 

thöïc phaåm ñeå thöôûng cho em, thí duï nhö moät 
chuyeán ñi tôùi coâng vieân chaúng haïn.  

Coù ngaøy treû em coù theå raát nhieàu, nhöng ngaøy 
keá tieáp thì laïi khoâng aên gì caû. Coù theå böõa naøo 
caùc em cuõng muoán aên cuøng moät loaïi thöùc aên. 
Quyù vò cöù yeân taâm, ñoù laø vieäc bình thöôøng. AÊn 
uoáng laø vieäc maø treû em caûm thaáy mình coù theå 
kieåm soaùt ñöôïc ñoâi chuùt. Tuy nhieân, vieäc ñoù laïi 
coù theå gaây khoù khaên cho caùc baäc cha meï.

Nhöõng Lôøi Khuyeân Höõu Ích
•	 Röûa tay: Quyù vò vaø con cuûa  
 mình neân röûa tay tröôùc vaø sau  
 moãi böõa aên.
	 	
•	 Duøng ly, muoãng vaø nóa côõ  
 daønh cho treû em vaø caét thöùc  
 aên thaønh mieáng nhoû, côõ vöøa  
 mieäng ñeå giuùp treû töï aên deã  
 daøng hôn.

Hôøn Giaän Trong Böõa AÊn 
Daønh cho treû em töø 1 tôùi 5 tuoåi  



Raát nhieàu treû em coù nhöõng haønh ñoäng nhö 
ñaùnh, caén hoaëc coù haønh vi xaáu theo nhieàu 
caùch khaùc, chöù khoâng rieâng con cuûa quyù 
vò môùi nhö vaäy. Ñaây laø nhöõng haønh vi naøy 
thöôøng gaëp ôû treû nhoû vaø coù theå do nhieàu 
nguyeân nhaân gaây ra. Ña soá treû nhoû ñeàu coù nhöõng 
haønh vi nhö vaäy, nhöng chæ trong moät thôøi gian ngaén 
cho tôùi khi caùc em hoïc ñöôïc caùch theå hieän caûm xuùc 
cuûa mình toát hôn.  

Taïi Sao Treû Em Laïi Coù Haønh Vi Xaáu?
Coù nhieàu ñaùp aùn cho caâu hoûi naøy. 

• Thôøi Gian Tìm Hieåu. Caùc em tìm hieåu veà theá giôùi cuûa 
mình baèng chính caùc giaùc quan cuûa chuùng. Moät em beù coù 
theå khoâng theå phaân bieät ñöôïc söï khaùc bieät giöõa vieäc nhai 
ñoà chôi hoaëc caén ngoùn tay.

• Moïc Raêng. Nhöõng em beù coøn raát nhoû coù theå caûm nhaän 
thaáy raêng ñang moïc ra thì vieäc nhai vaø caén seõ giuùp caùc em 
caûm thaáy deã chòu hôn!

• Caùc em ñang theo doõi thaùi ñoä cuûa ngöôøi lôùn. Treû em 
coù theå caén hoaëc ñaùnh chæ ñeå bieát ñieàu gì xaûy ra hoaëc ñeå 
khieán ngöôøi lôùn söûng soát. 

• Chuù yù. Treû em seõ laøm baát kyø ñieàu gì (“toát” hoaëc “xaáu”), 
ñeå ñöôïc quyù vò chuù yù tôùi. 

• Baét Chöôùc. Treû nhoû thích laøm nhöõng gì maø nhöõng ngöôøi 
khaùc laøm. Ñöøng bao giôø ñaùnh hoaëc caén laïi moät ñöùa treû 
vì nhö vaäy seõ daïy cho caùc em nghó haønh vi naøy laø chaáp 
nhaän ñöôïc.

• Söï Ñoäc Laäp. Vieäc nhoõng nheõo thöôøng giuùp ñöùa treû coù ñöôïc 
nhöõng gì maø em muoán maø khoâng caàn phaûi nhôø giuùp ñôõ.

• Caùu Giaän. Treû nhoû khoâng bieát caùc töø ngöõ ñeå theå hieän caûm 
xuùc cuûa caùc em. Caùc em coù theå theå hieän cho quyù vò baèng 
caùch ñaùnh, caén vaø ñaù. 

• Taâm Traïng Caêng Thaúng. Nhöõng thay ñoåi nhoû hoaëc quan 
troïng (thí duï nhö maát ñoà chôi hoaëc baét ñaàu vaøo hoïc taïi 
moät tröôøng môùi) coù theå khieán con quyù vò raát caêng thaúng. 

Caùc Baäc Cha Meï Coù Theå Laøm Gì?
Tìm hieåu lyù do taïi sao con quyù vò laïi ñaù, caén hoaëc 
quaáy khoùc nhö vaäy. Haõy ñaët 5 daïng caâu hoûi coù chöõ 
W — Who (Ai), What (Caùi Gì), Why (Taïi Sao), 
Where (ÔÛ Ñaâu), vaø When (Khi Naøo). Haønh vi cuûa 
con quyù vò coù theå theo moät daïng nhaát ñònh. Neáu vaäy, 
haõy tìm caùc daáu hieäu cho thaáy con quyù vò saép ñaùnh 
hoaëc caén vaø coá gaéng ngaên ngöøa haønh vi ñoù.

Ngaên Ngöøa Caén/Ñaùnh 
Taïo thoùi quen. Nhöõng sinh hoaït thöôøng leä giuùp treû em caûm 
thaáy deã chòu vaø coù theå giaûm bôùt söï caêng thaúng trong nhöõng thôøi 
ñieåm thay ñoåi. 

Khoâng ñeå treû em quaù ñoùi hoaëc quaù meät moûi. Cho treû aên caùc 
böõa aên nhoû vaø thöôøng xuyeân vaøo cuøng moät giôø moãi ngaøy. Baûo 
ñaûm laø con quyù vò nguû ñaày ñuû. 

Coù khu vöïc vui chôi an toaøn. Ñeå nhöõng ñoà vaät maø quyù vò 
khoâng muoán con mình chaïm vaøo hoaëc naém laáy ra khoûi taàm maét 
cuûa caùc em. Vieäc naøy seõ giuùp quyù vò khoâng phaûi noùi “Khoâng” 
(No) vaø phaûi laáy laïi caùc thöù ñoù töø con quyù vò. 

Baûo ñaûm laø coù thaät nhieàu troø chôi trong giôø chôi. Vieäc naøy seõ 
giuùp traùnh ñaùnh loän. Treû nhoû chöa bieát caùch cuøng chia seû.  

Daønh thôøi gian vôùi con quyù vò khi em khoâng caùu giaän. Ñieàu 
naøy seõ daïy cho treû bieát raèng khoâng caàn phaûi coù haønh vi xaáu ñeå 
thu huùt söï chuù yù cuûa quyù vò.  

 Ngaên Chaën Caén/Ñaù 
•  Hieåu ñöôïc caùc caûm xuùc cuûa con quyù vò. Cho con mình thaáy 

laø vieäc töùc giaän, giaän döõ  hoaëc hoaûng sôï laø coù theå chaáp 
nhaän ñöôïc. 

•  Daïy con quyù vò caùch theå hieän caûm xuùc cuûa em. Yeâu caàu con 
mình söû duïng caùc töø ngöõ thay vì caén hoaëc ñaùnh.  

•  Cho con quyù vò bieát laø em coù theå caén thuù nhoài boâng hoaëc 
duøng gaäy ñeåà ñaùnh moät quaû boùng, nhöng khoâng ñöôïc caén 
hoaëc ñaùnh ngöôøi khaùc.

• Daïy con quyù vò noùi “Xin loãi” vaø an uûi nhöõng ngöôøi bò toån 
thöông. 

•  Treû em töø 2 tuoåi trôû leân coù theå bò kyû luaät theo hình thöùc 
“phaït giôø” (time-out). Ñöa con quyù vò tôùi moät nôi yeân tónh 
ñeå em dòu laïi. Nguyeân taéc höõu ích laø moät phuùt cho moãi soá 
tuoåi. Ví duï nhö: 3 tuoåi neân phaït 3 phuùt. 

Vaøi Lôøi Veà Vieäc Ñaùnh Ñoøn
Ñaùnh ñoøn chaéc chaén laø seõ khieán con quyù vò phaûi chuù yù. Nhöng 
vieäc ñoù khoâng daïy em caùch cö xöû ngoan ngoaõn hoaëc caùch giaûi 
quyeát caùc vaán ñeà. Phöông phaùp naøy coù theå daïy treû em raèng vieäc 
ñaùnh ngöôøi khaùc laø coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Haõy laøm göông toát. 
Khen ngôïi con quyù vò vì ñaõ coù haønh vi ngoan ngoaõn.

 Ñeå bieát theâm chi tieát veà chuû ñeà naøy, haõy goïi cho baùc só hoaëc ban dòch vuï hoäi vieân cuûa chöông trình y teá cuûa quyù vò.

LA0278 VN 12/06

Haønh Vi Xaáu vaø Kyû 
Luaät 
Daønh cho treû em töø 1 ñeán 5 tuoåi 

Ñöôïc bieân soaïn bôûi L.A. Care Health Plan, cuøng hôïp taùc vôùi caùc chöông trình baûo hieåm söùc khoûe coù kyù hôïp ñoàng vôùi chuùng toâi. 
Chuùng toâi cuøng hôïp taùc ñeå cung caáp caùc dòch vuï quaûn lyù chaêm soùc söùc khoûe Medi-Cal trong Quaän Los Angeles.



Gaây döïng loøng töï troïng
Töø luùc môùi sanh cho tôùi khi ñöôïc 3 tuoåi
Töï troïng laø quyù troïng vaø kieâu haõnh 
veà baûn thaân. Con quyù vò baét ñaàu phaùt 
trieån xuùc caûm naøy luùc coøn aáu thô.   

Giuùp Gaây Döïng Loøng Töï 
Troïng Cuûa Con Quyù Vò
Coù nhieàu ñieàu aûnh höôûng tôùi loøng töï troïng. Quyù 
vò coù theå giuùp cho con quyù vò coù loøng töï troïng 
toát qua vieäc taïo moät söï gaén boù maät thieát, maïnh 
meõ vôùi con quyù vò. 

Ñaùp ÖÙng Nhu Caàu cuûa 
Em Beù
Vieäc ñaùp öùng nhu caàu cuûa em beù giuùp gaây döïng 
moät yù thöùc veà söï tin caäy vaø an toaøn.  
•	 Boàng aüm em beù sô sinh khi em khoùc. Quyù vò 

baøy toû loøng yeâu thöông cuûa mình. Laøm ñieàu 
naøy seõ khoâng laøm hö em beù.pagmamahal.  

•	 Em	beù	nhaïy	caûm	vôùi	caùch	quyù	vò	ñaùp	öùng	
vôùi nhu caàu cuûa em. Gioïng noùi vaø veû maët 
cuûa quyù vò seõ cho em beù bieát laø quyù vò 
coù thích daønh thôøi gian ôû gaàn vôùi em hay 
khoâng.  

•	 Daønh	thì	giôø	boàng	aüm,	noùi	chuyeän,	haùt, 
xoa dòu em vaø chôi ñuøa vôùi em beù. 

Giuùp Cho Con Quyù 
Vò Hoïc Caùc Kyõ 
Naêng Môùi
Khi con quyù vò lôùn leân, em seõ töï mình  laøm 
ñöôïc nhieàu ñieàu hôn. Con quyù vò ñang taïo 
döïng söï töï tin cuûa em.
•	 Coù	moät	nôi	an	toaøn	ñeå	cho	con	quyù	vò	coù	

theå khaùm phaù nhöõng ñieàu môùi. 
•	 Giuùp	cho	con	quyù	vò	hoïc	caùc	kyõ	naêng	môùi.	

Haõy nhôø con quyù vò giuùp quyù vò trong caùc 
coâng vieäc haøng ngaøy. 

•	 Neân	cuï	theå	khi	khen	ngôïi	con	quyù	vò.	Thí	
duï, cho con bieát laø quyù vò thöïc söï thích 
thuù khi em doïn deïp ñoà chôi cuûa em leân.

Cho Con Quyù Vò Bieát Quyù Vò Yeâu 
Thöông Vaø Chaáp Nhaän Em
•	 Daønh	thì	giôø	ôû	moät	mình	vôùi	con.	Bieåu	loä	söï	chuù	yù	veà	nhöõng	ñieàu	

con mình noùi vaø laøm. 
•	 Coi	troïng	xuùc	caûm	cuûa	con	quyù	vò.	
•	 Bieåu	loä	tình	yeâu	thöông	qua	lôøi	noùi	vaø	oâm	nöïng.	
•	 Cho	con	bieát	laø	khoâng	sao	khi	phaïm	sai	laàm.

Giuùp Cho Con Quyù Vò Ñoái Phoù Vôùi 
Nhöõng Luùc ÔÛ Xa Quyù Vò
Con quyù vò lo sôï khi xa caùch quyù vò. Söï lo sôï naøy ñöôïc goïi laø noãi lo aâu 
khi bò chia caùch. Ñöøng lo. Ñaây laø daáu hieäu cuûa söï gaén boù chaët cheõ maø 
quyù vò chia seû. Söï lo sôï naøy thöôøng  baét ñaàu khi con quyù vò ñöôïc khoaûng 
7 thaùng tuoåi vaø leân ñeán cöïc ñieåm  luùc con quyù vò ôû khoaûng töø 10 tôùi 18 
thaùng tuoåi. Giuùp cho con quyù vò hieåu laø quyù vò seõ trôû laïi:  
•	 Chôi	troø	uù	oaø	vôùi	con	mình.	Troø	chôi	naøy	giuùp	cho	em	beù	hieåu	laø	

caùc thöù seõ xuaát hieän trôû laïi sau khi bieán maát. 
•	 Cho	em	beù	ôû	trong	phoøng	moät	mình	trong	moät	khoaûng	thôøi	gian	

ngaén.	Phaûi	chaéc	chaén	laø	phoøng	an	toaøn.	Thí	duï,	khoâng	ñi	theo	khi	
em	beù	boø	sang	moät	caên	phoøng	khaùc.	Ñôïi	moät	vaøi	phuùt	tröôùc	khi	ñi	
vaøo phoøng ñoù. 

•	 Luoân	luoân	cho	con	quyù	vò	bieát	
khi naøo quyù vò ra ñi, taïi sao ra ñi 
vaø khi naøo quyù vò seõ trôû laïi. Phaûi 
nhôù trôû laïi khi quyù vò noùi laø quyù 
vò seõ trôû laïi. Ñöøng naùn laïi sau khi 
ñaõ noùi taïm bieät. 

•	 Maëc	duø	con	quyù	vò	chöa	bieát	veà 
giôø giaác, haõy noùi vôùi em khi naøo 
quyù	vò	seõ	trôû	laïi.	Thí	duï,	noùi	laø	
quyù	vò	seõ	trôû	laïi	sau	giôø	aên	tröa.	

•	 Bieåu	loä	söï	thoâng	hieåu	ñoái	vôùi 
xuùc caûm cuûa con mình. Haõy noùi 
“Ba/Maù	bieát	laø	con	khoâng	thích	
ba/maù ra ñi. Ba/maù phaûi ñi ra 
tieäm nhöng roài seõ trôû laïi.”

•	 Cho	con	quyù	vò	moät	moùn	ñoà	
ñem laïi söï thoaûi maùi nhö moät 
moùn ñoà chôi öa thích. 

•	 Daønh	thì	giôø	ôû	vôùi	em	beù	vaø	ngöôøi	coi	em	beù.	Neáu	quyù	vò	coù	maët	taïi	
choã, söï laøm quen giöõa con quyù vò vaø moät ngöôøi môùi la seõ trôû thaønh deã 
daøng hôn. 

•	 Coá	gaéng	ñöøng	ra	ñi	khi	con	quyù	vò	bò	beänh,	buoàn	nguû	hoaëc	ñoùi	buïng.
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Giaác Nguû 
Töø sô sinh tôùi 5 tuoåiTreû em caàn nguû nhieàu ñeå phaùt trieån vaø 

soáng khoûe maïnh. Thoùi quen khi ñi nguû 
seõ giuùp con quyù vò bieát khi naøo tôùi giôø 
ñi nguû. Thoùi quen vaøo giôø nguû coù nghóa laø laøm 
cuøng moät vieäc, theo cuøng moät trình töï vaøo moãi 
buoåi toái. Thoùi quen vaøo giôø nguû coù theå baét ñaàu 
töø taém, nghe keå chuyeän, vaø sau ñoù laø ñi nguû. 
Cuõng neân ñi nguû vaøo moät giôø nhaát ñònh vaøo 
moãi buoåi toái.      

Töø Sô Sinh tôùi 1 Tuoåi
Treû nhoû khoâng bieát söï khaùc bieät giöõa ngaøy vaø ñeâm. Ñeå 
giuùp taïo thoùi quen nguû toát, haõy giöõ yeân laëng khi cho beù 
aên vaø thay taõ vaøo ban ñeâm.  Khoâng neân baät saùng ñeøn. Ñeå 
daønh vui chôi cho ban ngaøy.  
Con quyù vò seõ caàn aên ñeâm trong 3 hoaëc 4 thaùng ñaàu tieân, 
beù seõ thöôøng xuyeân nguû vaøo ban ngaøy. Ña soá caùc treû em 
ñeàu taäp nguû qua ñeâm (khoaûng 6 giôø) khi ñaõ ñöôïc 4 tôùi 6 
thaùng tuoåi. Khi baét ñaàu nguû moät maïch qua ñeâm, con quyù 
vò vaãn thöôøng hay coù nhöõng giaác nguû chôïp maét vaøo buoåi 
saùng vaø buoåi chieàu.   
Caùch toát nhaát laø ñeå con quyù vò hoïc caùch töï ñi nguû. Vieäc 
naøy seõ giuùp em töï nguû trôû laïi khi thöùc giaác luùc nöûa ñeâm.  
Neáu con quyù vò khoùc, haõy 
kieåm tra töø 5 tôùi 10 phuùt 
moät laàn ñeå beù an taâm, sau 
ñoù rôøi ñi. Neáu beù vaãn tieáp 
tuïc khoùc, haõy baûo ñaûm laø 
con quyù vò khoâng khoùc vì 
lyù do naøo ñoù. Con quyù vò coù 
theå ñoùi, ñau beänh hoaëc caàn 
thay taõ.  
 
An Toaøn
Neáu con quyù vò nguû trong 
noâi, haõy baûo ñaûm laø chieác 
noâi ñoù an toaøn.  
• Caùc thaønh noâi khoâng ñöôïc caùch nhau quaù 2-3/8 inches. 
• Caùc baûng chaén phía hai ñaàu noâi caàn phaûi vöõng chaéc vaø 

khoâng coù caùc ñoà trang trí. 
• Baûo ñaûm laø noâi khoâng coù sôn bò nöùt hoaëc bong ra. 
• Caùc coät goùc khoâng ñöôïc cao hôn baûng cuoái cuøng.
• Caùc beân thaû xuoáng seõ phaûi coù khoùa choát thao thaùc baèng tay.  

Choát naøy khoâng ñöôïc voâ yù nhaû ra.
• Ñeäm giöôøng phaûi coù cuøng kích côõ vôùi chieác noâi.   Neáu coù 

theå ñöa 2 ngoùn tay vaøo giöõa taám ñeäm vaø caïnh noâi, khoâng 
neân söû duïng chieác noâi ñoù.

SIDS
Ñoâi khi moät em beù qua ñôøi trong khi nguû maø khoâng coù lyù 
do roõ raøng. Hieän töôïng naøy goïi laø Sudden Infant Death 
Syndrome (Hoäi Chöùng Ñoät Töû ÔÛ Treû Sô Sinh - SIDS). 
Beänh naøy hieám gaëp, nhöng quyù vò cuõng coù theå nhôø giuùp ñôõ 
ñeå baûo veä an toaøn cho con mình.   
Ñeå giuùp ngöøa SIDS:
• Ñaët con quyù vò naèm ngöûa khi nguû.
• Söû duïng loaïi neäm cöùng daønh cho em be.ù 
• Nuoâi con baèng söõa meï. 
• Khoâng duøng meàn, ñoà chôi, ñeäm chaén choáng va ñaäp hoaëc 

goái trong noâi.
• Khoâng cho pheùp ngöôøi khaùc huùt thuoác gaàn con quyù vò.
• Khoâng ñeå con quyù vò quaù noùng.

Töø 2 tôùi 5 Tuoåi
Khi ñöôïc 2 vaø 3 tuoåi, treû em coù theå nguû töø 9 tôùi 13 tieáng 
moät ngaøy. Moät soá treû em chôïp giaác nguû moät hoaëc hai laàn 
trong ngaøy. Caùc treû em khaùc khoâng coøn nguû tröa. Treû em töø 
3 tôùi 5 tuoåi caàn töø 10 tôùi 12 giôø nguû moãi ñeâm.

Chuaån bò ñi nguû
Laøm caùc vieäc yeân tónh tröôùc giôø nguû, ví 
duï nhö ñoïc saùch. Chuùc con quyù vò nguû 
ngon vaø ñeå beù töï chìm vaøo giaác nguû.       
Neáu con quyù vò khoâng muoán ñi nguû:
• Haõy ñeå em coù nhieàu löïa choïn nhaát 

ôû möùc coù theå ñöôïc vaøo giôø nguû. Ví 
duï, seõ maëc boä pijama naøo hay seõ ñoïc 
cuoán truyeän naøo.

• Vaãn baät ñeøn.
• Ñöa cho em thuù nhoài boâng hoaëc meàn 

rieâng cuûa beù.
Neáu con quyù vò khoùc sau khi quyù vò rôøi 

ñi, haõy chôø 10 phuùt.  Sau ñoù tôùi vaø noùi vôùi em raèng taát caû 
moïi vieäc ñeàu oån vaø ñaõ tôùi luùc caàn ñi nguû.  Khoâng la maéng.  
Vaø khoâng thöôûng coâng cho haønh vi naøy baèng caùch cho aên 
hoaëc ôû laïi vôùi beù.  Neáu em vaãn tieáp tuïc khoùc, haõy laëp laïi qui 
trình naøy.
Neáu con quyù vò tôùi tìm quyù vò:
• Ñöa em trôû laïi giöôøng ngay.
• Noùi vôùi em raèng ñaõ tôùi giôø ñi nguû.
• Rôøi ñi ngay khi em naèm xuoáng.
• Laàn naøo cuõng neân laøm nhö vaäy.

Nguoàn döõ lieäu:  American Academy of Pediatrics (Hieäp Hoäi 
Baùc Só Nhi Ñoàng cuûa Hoa Kyø)ø



 Ñeå bieát theâm chi tieát veà chuû ñeà naøy, haõy goïi cho baùc só hoaëc ban dòch vuï hoäi vieân cuûa chöông trình y teá cuûa quyù vò.
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Ngaên Chaën Söï Caùu Giaän Tröôùc Khi Xaûy Ra 
Quyù vò seõ khoâng theå ngaên ñöôïc taát caû nhöõng côn caùu giaän xaûy ra. Tuy 
nhieân, quyù vò coù theå aùp duïng caùc böôùc ñeå haïn cheá möùc ñoä thöôøng 
xuyeân xaûy ra nhöõng côn caùu giaän. Tröôùc heát, haõy theo doõi con mình 
ñeå tìm xem nhöõng daáu hieäu cho thaáy côn caùu giaän saép xaûy ra. Sau ñoù 
aùp duïng caùc böôùc ñeå ngaên chaën côn caùu giaän ñoù tröôùc khi noù xaûy ra:

• Giöõ thoùi quen baèng caùch aên vaø ñi nguû vaøo cuøng giôø moãi ngaøy.

• Cho con quyù vò coù caùc löïa choïn. “Con muoán maëc aùo ñoû hay aùo 
xanh?” Vieäc naøy seõ giuùp con quyù vò coù caûm giaùc töï chuû. Khoâng hoûi 
nhöõng caâu nhö “Con coù muoán ñi taém khoâng?” tröø khi neáu caâu traû 
lôøi “Khoâng” ñöôïc quyù vò chaáp nhaän. 

• Cho con quyù vò bieát chuyeän gì saép xaûy ra. Haõy noùi: “Sau khi aên 
tröa chuùng ta seõ ñoïc moät caâu chuyeän vaø sau ñoù seõ nguû moät giaác” 
(nap). Vieäc naøy seõ giuùp con quyù vò chuaån bò taâm lyù 
saün saøng. 

• Toû thaùi ñoä löu yù khi con quyù vò coù haønh vi ngoan. 
Ñieàu naøy seõ giuùp con quyù vò ngöøng vieäc phaù quaáy ñeå 
ñöôïc chuù yù. 

• Höôùng con quyù vò sang vieäc khaùc. Neáu moät ñoà chôi 
bò beå vôõ, haõy cho con quyù vò bieát laø taâm traïng buoàn 
baõ cuõng laø bình thöôøng. Coá gaéng ñöa cho em moät ñoà 
chôi môùi hoaëc ñöa con quyù vò sang phoøng khaùc hoaëc 
ra ngoaøi trôøi. 

• Bieát nhöõng vieäc maø con quyù vò coù theå vaø khoâng theå 
laøm. Giao caùc coâng vieäc vaø ñöa ra caùc troø chôi phuø 
hôïp vôùi löùa tuoåi cuûa con quyù vò. Vieäc naøy seõ giuùp traùnh tình traïng 
baát maõn.

Nhöõng Vieäc Caàn Laøm Khi Treû Em Ñang Caùu 
Giaän 
Ñieàu ñaàu tieân laø phaûi baûo ñaûm raèng con quyù vò 
ñöôïc an toaøn. Quyù vò coù theå caàn phaûi giöõ chaéc con 
quyù vò ñeå traùnh cho em hoaëc ngöôøi khaùc bò toån 
thöông. Cho treû bieát taïi sao quyù vò laïi laøm nhö vaäy. 
 
Neâu göông toát. Giöõ bình tónh. Khoâng la heùt, laéc 
hoaëc ñaùnh con quyù vò. Vieäc naøy seõ laøm toån haïi tôùi 
con quyù vò vaø daïy cho em bieát laø haønh vi naøy coù 
theå chaáp nhaän ñöôïc. 

Phaân taùn söï chuù yù cuûa con quyù vò baèng caùch ñöa 
cho em thöù khaùc ñeå chôi.   
 
Neáu coù theå khoâng löu taâm tôùùi côn caùu giaän cuûa 
con quyù vò. Quay löng ñi nôi khaùc hoaëc laøm vieäc 
khaùc (nhöng khoâng ñeå cho treû ôû laïi moät mình). 
Vieäc chuù yù tôùi con quyù vò seõ laøm taêng cô hoäi coù côn 
caùu giaän sau naøy.

Nhöõng Vieäc Caàn Laøm Khi Treû Heát 
Caùu Giaän 
• Khoâng ñöa cho con quyù vò nhöõng gì 

maø em muoán trong khi hoaëc sau khi 
coù côn caùu giaän. Vieäc naøy seõ khieán 
em caøng deã ñaù vaø la heùt trong laàn 
tôùi. Cho con quyù vò bieát quyù vò raát 
thích khi em coù theå bình tónh laïi nhö 
theá.

• Coù leõ con quyù vò khoâng bieát nguyeân 
nhaân gaây ra haønh vi naøy vaø coù theå 
caûm thaáy hoaûng sôï. Theå hieän cho treû 
bieát laø quyù vò vaãn yeâu thöông em.

Hieän töôïng moät ñöùa treû caùu giaän, khoùc, la heùt, 
ñaám ñaù, ñöôïc goïi laø côn caùu giaän. 

Caùc côn caùu giaän laø bình thöôøng vaø coù theå xaûy 
ra khi ñöùa treû:

•  muoán thu huùt söï chuù yù 
•  ñoùi, khoù chòu hoaëc meät moûi 
•  töùc giaän hoaëc böïc boäi
•  khoâng theå coù ñöôïc nhöõng gì maø em muoán

Treû môùi bieát ñi khoâng kieåm soaùt ñöôïc caùc caûm xuùc cuûa mình nhö 
ngöôøi lôùn vaø caùc em coù theå khoâng bieát noùi vôùi quyù vò nhöõng töø 
ngöõ theå hieän caûm xuùc cuûa caùc em. Vieäc khoùc vaø la heùt coù theå laø 
caùch duy nhaát maø con quyù vò coù theå laøm ñeå theå hieän caùc caûm xuùc 
cuûa em. 

Nhöõng Côn Caùu Giaän
Daønh cho treû em 
töø 1 tôùi 3 tuoåi 



Khoâng coù löùa tuoåi coá ñònh ñeå baét ñaàu daïy cho treû 
em caùch söû duïng boàn caàu. Bí quyeát laø choïn thôøi 
ñieåm thích hôïp cho con mình. Ña soá treû em baét 
ñaàu theå hieän caùc daáu hieäu saün saøng söû duïng boàn 
caàu vaøo khoaûng 2 tuoåi. Tôùi khi ñöôïc 3 hoaëc 4 
tuoåi, ña soá caùc treû em coù theå kieåm soaùt ñöôïc vaán 
ñeà ñi veä sinh trong ngaøy. Vieäc khoâng ñi tieåu tieän vaøo 
ban ñeâm coù theå keùo daøi hôn. 

Baét Ñaàu

• Haõy bình tónh. Luoân giöõ bình tónh laø phöông phaùp toát 
nhaát. Vieäc höôùng daãn söû duïng boàn caàu hieäu quaû seõ maát 
nhieàu thôøi gian vaø tình thöông yeâu.

• Chæ cho treû thaáy nhöõng vieäc phaûi laøm trong nhaø veä sinh. 
Baèng caùch quan saùt, con quyù vò seõ bieát caùch. Neân choïn 
moät ngöôøi cuøng giôùi tính vôùi caùc em ñeå chæ cho treû nhöõng 
vieäc caàn laøm trong nhaø veä sinh.   

• Choïn caùc töø ngöõ söû duïng cho caùc boä phaän cô theå, nöôùc 
tieåu (ñi tieåu, ñi pee) vaø ñi caàu(BMs). Traùnh nhöõng töø nhö 
“dô baån” vaø “thoái” vì nhöõng töø naøy coù theå khieán con quyù 
vò caûm thaáy ngöôïng nguøng. 

• Duøng gheá boâ. Gheá boâ seõ laøm cho treû nhoû deã 
ngoài deã hôn vaø coù theå chaïm chaân xuoáng saøn. 

• Giuùp con quyù vò bieát luùc naøo laø caàn ñi voâ 
phoøng veä sinh. Con quyù vò coù theå laåm baåm, 
raën, maët ñoû, hoaëc ngöøng chôi. Cho treû bieát 
ñoù laø caùc daáu hieäu tôùi luùc caàn ñi voâ phoøng 
veä sinh.       

• Ñi veä sinh vaøo cuøng moät giôø moãi ngaøy:
•	 Ngay khi con quyù vò thöùc daäy vaøo 
 buoåi saùng 
•	 Tröôùc vaø sau khi nguû

Ñaõ Saün Saøng Chöa?

Chôø cho tôùi khi con quyù vò saün saøng hoïc caùch söû duïng boàn 
caàu. Neáu baét ñaàu quaù sôùm thì coù theå seõ laøm beù khoùc loùc vaø 
laøm quyù vò caûm thaáy thaát baïi. Trì hoaõn vieäc höôùng daãn söû 
duïng boàn caàu neáu trong nhaø coù nhieàu vieäc xaûy ra. Thí duï, 
khoâng daïy caùch söû duïng boàn caàu ngay sau khi sinh em beù 
khaùc hoaëc neáu con quyù vò ñang ôû ñænh ñieåm cuûa thôøi gian 
“hai tuoåi khuûng khieáp”. Khi con quyù vò thöïc söï saün saøng, 
vieäc ñoù seõ deã thöïc hieän hôn nhieàu.

Con quyù vò saün saøng khi:
•	 Coù theå tuaân theo caùc höôùng daãn ñôn giaûn 
•	 Nhòn tieåu ít nhaát 2 giôø lieân tuïc vaø trong giaác nguû ngaén (nap) 
•	 Coù theå töï keùo quaàn leân/xuoáng 
•	 Cho quyù vò bieát khi taõ öôùt hoaëc dô 
•	 Ñi caàu (BMs) vaøo cuøng moät thôøi gian haøng ngaøy
 

Nhöõng Lôøi Khuyeân Höõu Ích

Ñoïc caùc cuoán saùch “ñi veä sinh” (potty) cho 
con quyù vò. Vieäc naøy seõ giuùp con quyù vò bieát 
laø caùc treû em khaùc cuõng laøm nhö vaäy.

Mua cho con quyù vò loaïi quaàn daønh cho treû 
ñang taäp söû duïng boàn veä sinh vaø quaàn aùo 
deã côûi.  

Luoân coù maët ñeå giuùp con quyù vò. Con quyù 
vò seõ caàn giuùp maëc quaàn aùo, lau chuøi vaø doäi 
boàn caàu.      

Khen ngôïi con quyù vò khi em thaønh coâng. 
Cho con quyù vò bieát laø em coù theå thöû laïi, 
neáu caàn.         

Bình tónh xöû lyù caùc tröôøng hôïp lôõ ñi ra quaàn vaø suyùt ra 
quaàn. Vieäc hoïc kyõ naêng môùi naøy phaûi maát thôøi gian. 

Lau röûa kyõ cho con quyù vò. Caàn lau töø tröôùc ra sau cho caùc 
em gaùi ñeå traùnh nhieãm truøng.       

Daïy con quyù vò veà taàm quan troïng cuûa vieäc röûa tay baèng 
xaø boâng vaø nöôùc sau khi söû duïng boàn veä sinh. 

Ñeå bieát theâm chi tieát veà chuû ñeà naøy, haõy goïi cho baùc só hoaëc ban dòch vuï hoäi vieân cuûa chöông trình 
y teá cuûa quyù vò.
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Hoïc Caùch Söû Duïng 
Boàn Caàu 
Daønh cho treû em töø 1 ½ ñeán 3 tuoåi

Ñaùi Daàm 

Vieäc ñaùi daàm laø chuyeän bình thöôøng ôû treû nhoû. Treû 
em seõ coù theå hoïc caùch traùnh ñaùi daàm vaøo ban ñeâm 
sau khi bieát caùch traùnh ñaùi daàm vaøo ban ngaøy.  

Neân ñaùnh thöùc con quyù vò daäy moät laàn vaøo ban ñeâm 
ñeå ñi veä sinh. Thôøi gian thích hôïp ñeå laøm vieäc naøy 
laø ngay tröôùc khi quyù vò ñi nguû.

Ñöôïc bieân soaïn bôûi L.A. Care Health Plan, cuøng hôïp taùc vôùi caùc chöông trình baûo hieåm söùc khoûe coù kyù hôïp ñoàng vôùi chuùng toâi. 
Chuùng toâi cuøng hôïp taùc ñeå cung caáp caùc dòch vuï quaûn lyù chaêm soùc söùc khoûe Medi-Cal trong Quaän Los Angeles.



Một trong những công việc khó khăn nhất mà các 
bậc cha mẹ phải đối mặt là tìm nơi giữ trẻ tốt. Hãy 
bắt đầu tìm nơi giữ trẻ càng sớm càng hay. Có thể 
phải mất thời gian mới tìm được nơi giữ trẻ tốt.
   

Các Hình Thức Giữ Trẻ 
Có bốn hình thức giữ trẻ chính: bạn bè hoặc gia đình, 
người chăm sóc tại gia, các cơ sở giữ trẻ tại gia và các 
chương trình tại trung tâm. Các cơ sở này có thể có 
hoặc không có giấy phép hành nghề.
  
Không có giấy phép hành nghề

Bạn Bè hoặc Gia Đình—Các bậc cha mẹ có thể nhờ 
người thân, bạn bè hoặc những người hàng xóm trông 
nom con mình.  Hình thức giữ trẻ này có thể thực hiện 
tại nhà của người chăm sóc hoặc tại nhà của đứa trẻ.  
  
Người Chăm Sóc Tại Gia—Những Người Chăm Sóc 
Tại Gia trông nom trẻ tại nhà của em. Họ có thể là các 
bảo mẫu và quản gia sống trong cùng nhà hoặc sống ở 
nơi khác. Những người chăm sóc này không có giấy phép 
hành nghề và không được tiểu bang kiểm tra xác minh.

Cơ Sở Giữ Trẻ Có Giấy Phép Hành Nghề
Các Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia—Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia 
là một hình thức giữ trẻ được cung cấp tại nhà của người 
chăm sóc. Đây là một nơi giữ trẻ có qui mô nhỏ. Các cơ 
sở này đôi khi có thể giữ trẻ thêm giờ. 

Các Chương Trình Tại Trung Tâm—Một Trung Tâm 
Giữ Trẻ hoặc “trung tâm giữ trẻ ban ngày” thường hoạt 
động trong một tòa nhà. Số lượng trẻ em và độ tuổi của 
các em tại mỗi trung tâm thường khác nhau, và giờ làm 
việc cũng vậy. Các trung tâm này được tiểu bang kiểm  
tra xác minh.

•

•

•

•

 
Năm Bước Để Lựa Chọn Nơi Giữ Trẻ Tốt
Bất kể dịch vụ giữ trẻ nào là phù hợp nhất với gia đình 
quý vị, có một số bước mà quý vị nên thực hiện trước 
khi ra quyết định cuối cùng. 

1. Quan sát
Tin vào ấn tượng đầu tiên của quý vị. Trẻ em có luôn được 
theo dõi không? Những người lớn tại trung tâm đó có thân 
thiện, niềm nở và vui vẻ không? 
  
2. Kiểm tra

Căn nhà hoặc trung tâm giữ trẻ đó có giấy 
phép hành nghề không? 
Môi trường có an toàn, sạch sẽ và vui vẻ không? 
Họ có các bộ đồ sơ cứu không?
Các nhân viên có được huấn luyện về sơ cứu/hồi sức 
tim phổi (CPR) không?
Các khu bếp và nhà vệ sinh có sạch sẽ không? 
Căn nhà hoặc trung tâm đó có niêm yết các số điện 
thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp không?

 
3. Đếm 
Đếm số trẻ em mà mỗi người lớn trông nom. Số trẻ  
em trong mỗi nhóm càng ít thì càng tốt.

4. Hỏi
Nhân viên có kinh nghiệm gì và được huấn luyện 
những gì? Tỷ lệ thay thế nhân viên là như thế nào? 
Nhân viên có tham gia các lớp hướng dẫn và các cuộc 
hội thảo không? Họ có cung cấp cho quý vị một danh 
sách các phụ huynh mà quý vị có thể gọi không? 
Quý vị có thể ghé qua vào bất kỳ lúc nào được không?

5. Tìm hiểu
Bắt đầu tìm hiểu bằng cách gọi cơ quan giới thiệu và 
nguồn giữ trẻ tại địa phương (Child Care Resource and 
Referral -  CCR&R). CCR&R có thể cung cấp cho quý 
vị thông tin về các cơ sở giữ trẻ mà quý vị có thể lựa 
chọn trong khu vực của mình. Để tìm cơ quan tại địa 
phương quý vị, xin gọi số 1-800-424-2246 hoặc tới 
trang mạng điện toán www.ChildCareAware.org.

Nơi Giữ Trẻ Tốt Có Ảnh Hưởng Lâu Dài   
Vài năm đầu trong cuộc đời của một em bé là rất quan 
trọng đối với sự phát triển của em. Nơi giữ trẻ tốt có 
vai trò rất quan trọng trong việc dạy ngôn ngữ, các kỹ 
năng giao tiếp và tư duy để chuẩn bị cho các em đi 
học. Nghiên cứu cho thấy rằng nơi giữ trẻ tốt có thể có 
những ảnh hưởng tích cực trong cả đời

•

•
•
•

•
•
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Developed by L.A. Care Health Plan working with our contrac ted health plan par tners. Together, we provide Medi-Cal managed care ser vices in Los Angeles Count y.
Ñöôïc bieân soaïn bôûi L.A. Care Health Plan, cuøng hôïp taùc vôùi chöông trình baûo hieåm söùc khoûe coù kyù hôïp ñoàng vôùi chuùng toâi. 
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Giữ Trẻ 
Dành cho trẻ nhỏ
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