Hãy Học Biểu Hiện. Hãy Hành Động Sớm.

Hãy Theo Dõi Các Giai
Đoạn Phát Triển Quan
Trọng Của Con Quý Vị

Quâng đường đi các năm ban đầu
của con quý vị bao gồm nhiều giai
đoạn phát triển quan trọng cho cách
nó trai hoặc gái chơi, học, nói, và
hành động.
Nhìn vào trong để học tìm kiếm gì trong
con quý vị. Hãy nói với bác sĩ của con quý
vị về những giai đoạn quan trọng đó.
Không trải đến các giai đoạn quan
trọng đó, hoặc trải đến chậm hơn
nhiều các đứa trẻ khác, có thể là một
biểu hiện của một chậm trễ phát triển.

Muốn nhiều thông tin hơn về sự phát triển
của con quý vị và làm gì nếu quý vị có
một lo lắng, hãy thăm hỏi:

www.cdc.gov/ActEarly

Quý Vị Hiểu Biết Con Quý Vị Rõ Nhất.
Nếu quý vị lo lắng về sự phát triển của
con quý vị, hãy nói với bác sĩ con quý vị.
Nếu quý vị hoặc bác sĩ vẫn còn lo lắng, hãy
yêu cầu bác sĩ một tham chiếu cho một bác
sĩ chuyên khoa và gọi 1-800-CDC-INFO để
học cách liên hệ với hệ thống tuổi thơ sinh
của tiểu bang quý vị để được sự giúp đỡ
mà con quý vị có thể cần.

Đừng Chờ Đợi.

Hoặc Gọi:

1-800-CDC-INFO
để yêu cầu một "Hãy Học Biểu Hiện. Hãy Hành
Động Sớm" MIỄN PHÍ. Cẩm Nang Phụ Huynh hoặc
được giúp tìm tiềm lực ở địa phương của quý vị.

Sự phát triển ở lúc ban đầu của con quý vị là một
quâng đường đi. Hãy dùng bản đồ giai đoạn quan
trọng này để biết tìm kiếm suốt theo đường đi.
Cho phụ huynh các đứa trẻ dưới 4 tuổi

Giai đoạn phát triển quan trọng phỏng theo Chăm Nom Đứa Bé
Mới Sinh Và Đứa Con Trẻ Của Quý Vị Từ Sinh Ra Đến 5 Tuổi
(AAP, 2009) và Tương Lai Rạng Rỡ: Đường Lối Chỉ Đạo Giám Sát Sức Khoẻ
Đứa Bé, Đứa Trẻ, và Thanh Niên (AAP, 2008).

Trung Tâm Phòng Ngừa
và Điều Chỉnh Bệnh Tật
www.cdc.gov/ActEarly
1-800-CDC-INFO

Hành động sớm có thể làm một thể thay
đổi thực tế!

220787
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Phát Triển lúc ban đầu của Con Quý Vị là một Quâng Đường Đi
Đánh d ấu nhữ ng giai đo ạn quan trọng mà con quý vị đã tr ải qua và chia sẻ sự tiến bộ của con quý vị vớ i bác sĩ m ỗi khi đi khám b ệnh.

Bắt chước âm thanh
Bắt đầu ngồi không cần
chống đỡ

khởi đầu

Thích chơi với
người khác, nhất là
cha mẹ
Hưởng ứng tên nó

Kéo dài nguyên âm
liên tục khi
bập bẹ (“ah,”
“eh,” “oh”)

Dùng điệu bộ đơn giản
cũng nh ư lắc đầu cho “kh ông”
hoặc vẫy tay “từ giã”
Bắt chước điệu bộ

Hưởng ứng lời
nói đề nghị
đơn giản

Nói “mama”
và “dada”
Kéo lên đ ể
đứng
Nói những câu có 2
tới 4 lời
Nghe theo lời chỉ dẫn
đơn giản

Bị kích thích khi có
mặt các đ ứa trẻ khác

Đá m ột quả bóng

Trỏ vào đ ồ vật hoặc
hình ảnh khi chúng
được gọi tên

Bắt chưới người lớn
và bạn
(cũng nh ư chạy
khi đứ a trẻ

khác chạy)

Tiếp tục một cuộc
nói chuyện với

2 tới 3 câu
Leo trèo giỏi

Chơi trò chơi làm-ra-vẻ với
búp bê, thú vật, và người ta
Tỏ ra có tình cảm
với bạn không cần
xúi giục

Nhảy lò cò và đ ứng

Thích chơi với các đứa
trẻ khác hơn chơi
một mình

trên một chân

Vẽ một ngư ời
với 2 đ ến 4
bộ phận

Kể chuyện

Chơi tập thể

đến 2 giây

Đó ch ỉ là một vài của nhiều giai đo ạn quan trọng để tìm kiếm. Muốn có nhiều danh sách kiểm đầy đủ hơn theo tuổi hãy đ ến viếng www.cdc.gov/ActEarly hoặc gọi 1-800-CDC-INFO.

