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Quả cầu tuyết 
Tôi nặn cho mình một quả cầu tuyết, 

Hoàn hảo nhất có thể, 

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ giữ quả cầu tuyết 
như thú cưng của mình, 

Và để quả cầu tuyết ngủ cùng với 
mình. 

Tôi cũng may đồ ngủ cho quả cầu, 

Và có một cái gối đầu, 

Rồi đêm qua quả cầu đã bỏ đi, 

Nhưng trước khi bỏ đi - quả cầu làm 
ướt giường! 

~ Shel Silverstein 

Dạy trẻ ý nghĩa của việc cho đi 

Chia sẻ kinh nghiệm tặng quà có thể là món quà bổ ích nhất mà quý 

phụ huynh dành cho con mình trong mùa lễ này. Thật khó để dạy trẻ 

giá trị của sự cho đi trong thời điểm trẻ bị bao quanh bởi những thông 

điệp về giá trị của việc nhận quà. Dưới đây là năm cách để bắt đầu: 

• Bắt đầu từ những việc nhỏ từ khi trẻ còn nhỏ. Con trẻ có thể rất 

vui khi giúp quý phụ huynh nướng bánh làm quà cho một người 

bạn nhưng cuối cùng lại muốn giữ món quà cho riêng mình. Lập 

kế hoạch cho việc này bằng cách nướng đủ số lượng bánh quy để 

giữ và đủ số lượng bánh quy để mang cho. 

• Dạy trẻ giá trị của việc dành thời gian giúp đỡ. Giúp con quý phụ 

huynh làm phiếu quà tặng cho "một lần rửa xe miễn phí" hoặc 

"bữa sáng trên giường" mà con có thể tặng cho những người khác 

trong gia đình. 

• Cho con trẻ tham gia chọn quà. Đây là thời điểm tuyệt vời trong 

năm để chọn quà từ "cây thiên thần". Hãy chọn trẻ ở cùng độ tuổi 

hoặc giới tính với con của quý phụ huynh và để trẻ cùng tham gia 

việc chọn quà. Đồng thời nếu có thể, hãy cho trẻ tham gia vào việc 

chuyển quà. Trẻ sẽ đánh giá cao nhữg trải nghiệm này. 

• Hãy trở thành một hình mẫu. Cùng dành thời gian gia đình tham 

gia tình nguyện một bếp nấu ăn hoặc trung tâm dành cho người 

cao tuổi. Thu thập đồ vệ sinh cá nhân cỡ nhỏ, chẳng hạn như kem 

đánh răng và dầu gội đầu, và gói chúng trong túi quà được trang 

trí để mang đến tặng cho nơi tạm trú cho người vô gia cư. Hỏi con 

xem có thể giúp quý phụ huynh trông trẻ nhỏ nhà hàng xóm để 

họ đi chợ hay giúp cào lá cho một người bạn lớn tuổi. 

• Cá nhân hóa việc cho tặng. Việc viết séc cho một tổ chức từ thiện 

sẽ nhanh hơn đối với những bậc cha mẹ bận rộn, nhưng việc làm 

đó có rất ít tác động đến một đứa trẻ mà không thể nhìn thấy 

đồng tiền được chuyển đến đâu hoặc không thể tưởng tượng được 

những người được lợi. Giao hàng đóng hộp cho một ngân hàng 

thực phẩm có ý nghĩa hơn nhiều so với việc bỏ séc qua đường bưu 

điện. Gia đình quý phụ huynh có thể "nhận giúp đỡ" một gia đình 

khó khăn thông qua một tổ chức cộng đồng, chọn các món quà và 

gói chúng lại. 

Có buổi trò chuyện gia đình về điều quý phụ huynh biết ơn. Điều đó sẽ 

giúp con trẻ nhận ra rằng những gì chúng coi trọng có thể còn thiếu 

trong cuộc sống của người khác. 

Tác giả, Ellen Sabin đề xuất thử nghiệm các hoạt động này. Những hoạt 

động này không tốn nhiều thời gian, chỉ đòi hỏi dành một chút thời gian 

để suy nghĩ. 

Mẩu giấy từ Terri  

Biến việc cho đi trở thành một thói quen - 

hãy luôn trau dồi việc đó. 

Tác giả không biết tên 
Terri Stafford 
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Hoạt động tinh nguyện và cung cấp dịch vụ đóng vai trò 
quan trọng trong thời kỳ khủng hoảng hơn bao giờ hết. 
Giữ khoảng cách trong giao tiếp không có nghĩa là trở nên 
cô lập với xã hội. Tất cả chúng ta đều đang trải qua thời 
điểm khó khăn này, vậy hãy biến mình thành người trợ 
giúp tích cực. Tất cả chúng ta hãy cố gắng làm phần việc 
của mình để đóng góp vào lợi ích chung, để khi cuộc khủng 
hoảng này kết thúc, chúng ta tự hào về cách chúng ta đã 
cùng nhau hợp tác nhằm giữ cho giới trẻ, cộng đồng và 
nền dân chủ của chúng ta phát triển. 

 
 

Thiếu niên có thể giúp đỡ Cộng đồng trong việc Đối phó &  

Phục hồi từ Đại dịch Coronavirus thế nào 

Liên hệ với hệ thống trường học địa phương để xem liệu họ có cần tình nguyện viên phân phát thực phẩm (hoặc các mặt 

hàng khác) cho trẻ em và gia đình có nhu cầu hay không. 

 Đóng góp và tham gia tình nguyện cho các ngân hàng thực phẩm hoặc cửa hàng thực phẩm địa phương.     

Liên hệ với họ để xem họ cần gì; sau đó giúp làm một số việc vặt, giao thức ăn và thuốc men, v.v. Thực hiện các cuộc gọi điện thoại 

hoặc gọi video thường xuyên nhằm đối phó với việc cảm thấy cô lập hay đơn độc xã hội. Làm thiệp hoặc viết thư, email, hoặc tin 

nhắn trên mạng xã hội cho những người cao tuổi sống trong viện dưỡng lão, những người không thể có người đến thăm.   

 Kết nối với một nhóm hỗ trợ lẫn nhau tại địa phương thông qua Kết nối Cộng đồng AARP.   

 Hỗ trợ các kết nối xã hội đưa ra những Ý tưởng nhằm Duy trì Kết nối Xã hội giữa các Thế hệ.   

 Liên hệ với nhóm Meals on Wheels (Bữa ăn lưu động) tại địa phương nhằm tìm hiểu thêm về các cách làm tình nguyện viên.  

Truyền và quảng bá các hành động mà các cá nhân nên làm để ngăn chặn sự lây lan của vi rút, bao gồm ở nhà, 
rửa tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội. 

Thay vì nghe tin tức liên tục, hãy ra ngoài, chơi game, xem chương trình truyền hình yêu thích hoặc một bộ phim, v.v. Để hỗ trợ 

những người khác, thay vì nói với họ đừng lo lắng, hãy hỏi xem họ đang làm gì để chăm sóc bản thân. Và đồng thời giữ liên lạc 

nếu có thể.  

 Một cách tuyệt vời để trở thành người #Tốt bụng với những người đang gặp khó khăn là #luôn ở cạnh họ. 

Thanh thiếu niên lớn hơn và sinh viên đại học có thể trông trẻ cho gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm nếu trường học đóng 

cửa, nhưng các bậc cha mẹ vẫn phải đi làm. Tổ chức một nhóm cùng nhau hợp tác giữ trẻ trong khu phố nhằm chia sẻ 

trách nhiệm.  

Gây quỹ có thể là một hoạt động thú vị cho những khoảng thời gian dỗi trong khi trường học đóng cửa. Làm các tấm thiệp, tạo ra 

các tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức hoặc các mặt hàng thủ công khác để bán trên mạng. Tổ chức các hoạt động marathon trên 

mạng như đi bộ, trượt băng, đổ bóng, bơi lội, đạp xe, đá bóng, đọc sách, khiêu vũ mà mọi người có thể tham gia và tự theo dõi cá 

nhân. 

 Tạo một đội đặc nhiệm khu vực. Tạo tài liệu trên Google docs nhằm hướng dẫn cách tạo bảng các thông tin liên hệ, cách trò 

chuyện với nhóm và danh sách các câu hỏi về cách giúp đỡ nhau trong các cuộc khủng hoảng như đại dich coronavirus. Bạn 

cũng có thể kết nối thông qua danh sách email hàng xóm, Facebook, Nextdoor hoặc Slack .   

Với việc các hoạt động hiến máu nhân đạo lưu động bị hủy bỏ, các ngân hàng máu đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm 

trọng. Hiện cần đóng góp từ những người khỏe mạnh để duy trì nguồn cung cấp máu đủ.        

 Các tổ chức sau có thể giúp bạn xác định một địa điểm để hiến máu nhân đạo trong cộng đồng của minh:  

              Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ              
              Trung tâm máu của Mỹ 
              AABB.org  

Trích từ bài báo của YSA (Dịch vụ Thanh niên Hoa Kỳ) Tuổi trẻ thay đổi thế giới 

https://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank
https://www.foodpantries.org/
https://www.girlscouts.org/en/girl-scouts-at-home/troop-leaders/national-service-projects.html
https://www.girlscouts.org/en/girl-scouts-at-home/troop-leaders/national-service-projects.html
https://aarpcommunityconnections.org/
https://medium.com/@GensUnited/now-is-not-the-time-to-sever-the-ties-that-bind-generations-6507293e01b9
https://www.mealsonwheelsamerica.org/
https://ispri.ng/YN771
https://mashable.com/article/how-to-help-neighbors-online-coronavirus/
https://www.redcrossblood.org/give.html/find-drive
https://americasblood.org/
http://www.aabb.org/tm/donation/Pages/Blood-Bank-Locator.aspx


 

                                                            Mục I, Phần A Sự Kết nối chặt chẽ của phụ huynh và gia đình Sáng kiến áp dụng toàn Tiểu bang  

 Bảo vệ thanh thiếu niên trực tuyến 

Internet là một công cụ học tập tuyệt vời cho thanh 
thiếu niên. Tuy nhiên, internet cũng có thể tạo cơ hội cho 
những kẻ săn mồi tiếp xúc và khai thác những yếu điểm 
ở trẻ ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Là bậc cha mẹ, điều 
quan trọng là phải giám sát các hoạt động trực tuyến của 
con mình. Mặc dù một số thanh thiếu niên có thể cảm 
thấy đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của chúng, 
nhưng cha mẹ cần phải cảnh giác, giống như khi cho 
phép thanh thiếu niên đi chơi khuya với bạn bè. Quý phụ 
huynh nên biết con mình nói chuyện với ai và khi nào. 
Giám sát tất cả các hoạt động trực tuyến của con, chẳng 
hạn như sử dụng phòng trò chuyện, blog, bảng thông 
báo, tin nhắn và e-mail. Những kẻ săn mồi thường gặp 
những thanh thiếu niên không cảnh giác trong phòng trò 
chuyện trước khi giao tiếp với trẻ qua các phương tiện 
khác. Nếu quý phụ huynh cảm thấy con mình đang nhận 
được những liên lạc không thích hợp từ người nào đó có 
khả năng là kẻ săn mồi, hãy liên hệ với cơ quan thực thi 
pháp luật địa phương để được hỗ trợ. 

Nguồn: Giải pháp làm việc, Liên minh Đối tác làm việc 

Các Dấu hiệu của sự tham gia của băng đảng 

Khi con quý phụ huynh dần trưởng thành, ma túy và 
rượu không phải là mối nguy hiểm duy nhất mà quý phụ 
huynh phải đề phòng. Quý phụ huynh cũng cần phải 
nhận thức được khả năng dính líu đến băng đảng của 
con mình. Các dấu hiệu mà con quý phụ huynh có thể 
tham gia hoạt động băng đảng bao gồm: giữ kín về các 
hoạt động xa nhà; những người bạn mới có vẻ không 
bình thường trong cuộc sống của con; sở hữu hoặc sử 
dụng vũ khí; có tên "đường phố" mới; hình vẽ lung tung 
trên đồ dùng cá nhân; có hình xăm hoặc hình vẽ biểu 
tượng băng đảng trên da; điểm số thấp hơn hoặc giảm 
hứng thú đối với các hoạt động của trường; giảm bớt sự 
quan tâm đến gia đình; sở hữu những khoản tiền mà 
không giải thích được hoặc những thứ mà con không có 
khả năng mua; mặc cùng màu mỗi ngày hoặc mặc một 
số loại quần áo đặc biệt; và liên hệ tiêu cực với các quan 
chức thực thi pháp luật. Nếu quý phụ huynh nhận thấy 
những loại thay đổi này, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ để can 
thiệp vào việc tham gia băng đảng của con mình. Các 
thông tin liên hệ có sẵn thông qua trường học của con 
quý phụ huynh cũng như thông qua các cơ quan thực thi 
pháp luật địa phương. 

Nguồn: Giải pháp làm việc, Liên minh Đối tác làm việc 

Con quý phụ huynh có dính "vết bẩn" trên 
mạng? 

Vết nhơ Kỹ thuật số đề cập đến tất cả thông tin cá nhân, 
như sở thích, hình ảnh, lời tán dương, hay tán thưởng, v.v. 
về một cá nhân có sẵn trên Internet thông qua các trang 
web cá nhân, hồ sơ trên các trang web xã hội và bài viết 
trên blog. Điều mà quý phụ huynh và chắc chắn là cả con 
của quý phụ huynh có thể không nhận ra là các trường 
cao đẳng và đại học, cũng như các nhà tuyển dụng, 
đang đọc những gì được viết hay chia sẻ trên mạng và 
trong nhiều trường hợp, những gì họ tìm thấy có thể khiến 
ứng viên bị loại trước khi được gọi đến phỏng vấn. 

Nhiều văn phòng tuyển sinh đại học hiện xem xét hồ sơ 
trực tuyến của học sinh trung học phổ thông khi xác định 
khả năng đủ điều kiện nhập học của họ. Ngoài ra, một số 
nhà tuyển dụng cho biết họ thường xuyên xem xét hồ sơ 
trực tuyến của các ứng viên. Hãy hỏi con của quý phụ 
huynh xem trẻ có muốn trượt đại học hoặc bị loại khỏi 
công việc mà chúng chọn hay không khi khoe khoang về 
việc trốn học và uống rượu khi chưa đủ tuổi.  

Làm sạch hồ sơ trực tuyến.  Thay vì đưa ra mệnh lệnh 
yêu cầu của quý phụ huynh đang ở độ tuổi thanh thiếu 
niên xóa hồ sơ của chúng, hãy khuyến khích con vui vẻ thể 
hiện bản thân trong giới hạn hợp lý. Nói chuyện với con về 
hậu quả của những thông tin được đăng. Hãy yêu cầu con 
không chỉ xem xét cẩn thận những nội dung bài đăng mà 
còn yêu cầu con xóa bất kỳ tài liệu nghi vấn nào. Thanh 
thiếu niên có thể sáng tạo mà không tạo ra bất kỳ nguy 
hiểm nào ảnh hưởng đến các cơ hội trong tương lai.  

Thực hiện các biện pháp kiểm soát an toàn.  Nhiều 
mạng xã hội phổ biến cho phép người dùng đăng lời bình 
luận về các bạn bè, thành viên cùng lứa. Điều này có nghĩa 
là các hình ảnh và nội dung khác có thể được đăng. Để 
tránh có những nhận xét như vậy, có thể gây hại hoặc ít 
hơn là tâng bốc, hãy đảm bảo rằng các tính năng chặn 
hoặc sàng lọc những nhận xét đó đã được kích hoạt.  

Trích một phần từ một bài báo: Quan hệ đối tác để kết 
thúc việc nghiện sử dụng mạng xã hội. Viết bởi Nhân viên Đối 
tác. 

Nếu bạn muốn người 
khác 

hạnh phúc, 
Hãy thể hiện lòng từ bi. 

Nếu bạn muốn 
Hạnh phúc, 

Hãy thể hiện 
lòng trắc ẩn. 
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Trẻ em có thể học được gì từ hoạt động tình nguyện 

Nếu hoạt động tình nguyện bắt đầu từ khi còn nhỏ, nó có thể trở thành 
một phần trong cuộc sống của trẻ — điều mà chúng mong đợi và muốn 
làm. 

Hoạt động tình nguyện có thể dạy trẻ những điều sau: 

Tinh thần trách nhiệm.  Bằng hoạt động tình nguyện, trẻ em và thanh 

thiếu niên học được ý nghĩa của việc thực hiện hành động và giữ cam 

kết. Trẻ học được cách đi làm đúng giờ, làm hết sức mình và tự hào 

về kết quả đạt được. Và điều sau cùng là trẻ cũng học được rằng tất 

cả mọi người đều phải có trách nhiệm đối với hạnh phúc của cộng 

đồng.  

Một cá nhân cũng có thể tạo ra sự khác biệt.  Một thông điệp tuyệt vời, 

đầy sức mạnh dành cho trẻ em là chúng đủ quan trọng để có tác động 

đến ai đó hoặc điều gì đó khác.  

Lợi ích của sự hy sinh.  Bằng cách nhường đi một món đồ chơi cho một 

đứa trẻ khác kém may mắn, trẻ học được rằng đôi khi hy sinh là điều 

tốt. Việc cắt giảm thời gian giải trí để giúp dọn dẹp bãi biển giúp cho 

trẻ biết rằng có những điều quan trọng khác bên cạnh bản thân và 

nhu cầu trước mắt của trẻ. 

Sự cảm thông.  Làm việc trong các hoạt động dịch vụ cộng đồng có thể 

giúp trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc với những người có hoàn 

cảnh, khả năng, sắc tộc, độ tuổi, học vấn và mức thu nhập khác nhau.  

Trẻ sẽ học được rằng ngay cả những cá nhân khác nhau nhất cũng có 

thể được thống nhất bởi các giá trị chung. 

Kỹ năng làm việc. Các hoạt động dịch vụ cộng đồng có thể giúp những 

người trẻ tuổi quyết định về nghề nghiệp tương lai của bản thân. Trẻ 

có quan tâm đến lĩnh vực y tế không? Các bệnh viện và phòng khám 

thường có các chương trình hoạt động tình nguyện dành cho thanh 

thiếu niên. Trẻ có yêu thích chính trị không? Trẻ có thể làm việc 

trong các chiến dịch tranh cử thực sự của các ứng cử viên chính trị 

địa phương. Học cách làm việc với tư cách là một thành viên trong 

nhóm, đảm nhận vai trò lãnh đạo, đặt mục tiêu dự án — đây là tất cả 

những kỹ năng có thể đạt được khi tham gia hoạt động tình nguyện 

và sẽ mang lại lợi ích tích cực cho trẻ trong bất kỳ sự nghiệp nào 

trong tương lai.  

Cách lấp đầy khoảng thời gian nhàn rỗi một cách khôn ngoan. Nếu 

trẻ không tham gia vào các hoạt động truyền thống sau giờ học thì 

việc tham gia vào các hoạt động dịch vụ cộng đồng có thể là một sự 

thay thế tuyệt vời. 

Nguồn:  www.kidshealth.org 

CÔNG THỨC CÓ SỰ THAM GIA CỦA PHỤ 
HUYNH 

1 cốc thái độ tích cực 

2 1/2 cốc thái độ lịch thiệp 

3 1/2 cốc nghe phản xạ 

4 muỗng canh giao tiếp cởi mở 

1 3/4 cốc sự trung thực và công bằng 

5 Một ly tôn trọng 

1 cốc Môi trường học tập tích cực 

1/2 cốc hoạt động ý nghĩa của cha mẹ 

6 cốc cam kết hành động của tất cả nhân viên nhà trường 

Kết hợp cẩn thận để thu hút sự tham gia của phụ huynh vào 

trường học ngày hôm nay. 

 Cách dạy trẻ thể hiện Sự Biết Ơn 

Biết ơn là một thái độ sống. Trẻ học cách thể hiện lòng biết ơn bằng cách 
quan sát cha mẹ, thầy cô, ông bà và những hình mẫu người lớn khác trong 
cuộc sống của trẻ. Những hình mẫu này thiết lập thái độ sống của trẻ. Trẻ em 
phản chiếu các giá trị mà chúng nhìn thấy hàng ngày. Nếu trẻ có cơ hội thể 
hiện và trải nghiệm giá trị của lòng biết ơn trong cuộc sống hàng ngày, thì 
biết thể hiện sự trân trọng sẽ trở thành một phần trong thái độ của chúng. 

Trân trọng mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày.                                                  
Bắt đầu một ngày mới hàng ngày với một thái độ biết ơn, thiết lập thái độ 
sống cho mỗi ngày của bản thân cũng như của con bạn. Thái độ và sự trân 
trọng đối với món quà sống mỗi ngày chứng tỏ rằng mỗi khoảnh khắc là điều 
bạn tạo nên. 

• Bắt đầu mỗi ngày với nụ cười chào buổi sáng.  

• Khẳng định có một ngày tuyệt vời phía trước.  

• Hãy nói để mọi trẻ em xung quanh bạn biết bản cảm thấy rất hạnh phúc 

vì có chúng là con/cháu/học sinh, v.v. của bạn.  

• Tạo thói quen bắt đầu một ngày mới bằng cách liệt kê những điều 
phước lành dù là nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như, có 
một chiếc giường để ngủ, có thức ăn để ăn, có một mái nhà để sống.  

• Cùng nhau làm một tấm áp phích tri ân và treo nó ở nơi các thành viên 
trong gia đình hoặc học sinh có thể nhìn thấy nó.  

• Làm áp phích tri ân của riêng bạn và để trẻ viết thêm vào đó mỗi ngày.  

Hãy hỏi trẻ, "Điều gì con cảm thấy biết ơn ngay bây giờ?"  
 
Thực hành những hành động tốt ngẫu nhiên.                                               
Người lớn nêu gương về lòng biết ơn bằng cách cư xử tử tế. Cho trẻ thấy sự 
cư xử tốt trong cách bạn cư xử với trẻ cũng như những người khác. Khuyến 
khích trẻ tham gia vào các hành động tử tế của bạn khi tình huống cho phép. 
Chẳng bao lâu nữa trẻ sẽ học được cách thể hiện những hành động tốt ngẫu 
nhiên của riêng mình. 

Sau đây là một số ví dụ: 

• Nhường cho người mua hàng chỉ có một món đồ thanh toán trước 

trong cửa hàng tạp hóa.  

• Nhường đường cho một người lái xe khác, cho phép họ di chuyển vào 
lane khi đang tham gia giao thông, hoặc vẫy tay và mỉm cười khi ai đó 
làm điều này cho bạn.  

• Giữ cửa cho những người ra vào cửa hàng hoặc tòa nhà.  

• Chia sẻ với người khác bằng cách cho bạn bè hoặc hàng xóm mượn 
sách, dụng cụ, v.v.  

• Giúp đỡ những người đang cần giúp bằng cách mang cho họ một bữa 

ăn nấu tại nhà hoặc tình nguyện dành thời gian của bạn làm việc gì đó 
giúp họ.  

Đưa ra lời khen ngợi chân thành.                                                                       
"Lời khen" có tác dụng hơn những bài giảng trong việc dạy trẻ cách biết chia 
sẻ và cho đi. Là người lớn, chúng ta nên khen ngợi thật lòng những trẻ em 
trong cuộc sống của chúng ta đối với những thành tích của chúng. 

• Hãy cho trẻ biết bức vẽ của chúng đầy màu sắc hay sáng tạo, sự giúp đỡ 

của trẻ luôn được đánh giá cao, cũng như những hành động tử tế của 

trẻ thật chu đáo.  

• Khen ngợi đóng vai trò quan trọng khi trẻ đạt được thành công, giải 

quyết được một vấn đề hoặc cùng nỗ lực làm việc.  

• Khen ngợi trẻ khi trẻ cảm nhận hay nhìn nhận được vẻ đẹp, cũng như 

tất cả sự kỳ thú của thiên nhiên và trí tưởng tượng sống động của trẻ.  
 
Nói "Cảm ơn"                                                                                                              
Mọi hành động và mọi lời nói đều có tác dụng. Hãy lưu ý đến thái độ và 
hành vi của bạn đối với gia đình, bạn bè và người xa lạ. Đối xử với mọi 
người bằng sự tử tế và sự trân trọng cao nhất. Trẻ sẽ nhìn thấy và bắt chước 
hành vi đó. Khi người lớn thể hiện sự biết ơn dù chỉ là đơn giản với câu 
“cảm ơn người khác”  đối với sự giúp đỡ của họ, trẻ sẽ học theo thái độ sống 
đó. 

Trích từ Blog Môi trường của lòng Biết ơn, viết bởi Carol Adamski  

http://www.kidshealth.org/
http://tinyurl.com/nwghkk9
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Là cha mẹ và là người chăm sóc trẻ, quý phụ huynh đóng vai trò rất quan trọng để thiết lập các thói quen cần thiết và lâu dài đối với việc ăn uống lành 

mạnh và tập thể dục ở trẻ. 

 Hãy mạnh dạn hành động giống như một: 

• Vai trò Hình mẫu - Đảm bảo ăn uống lành mạnh, đầy đủ và tập thể dục nhiều. Hãy kiên 

định; Tất cả những điều này phải trở thành một phần lâu dài trong lối sống của bạn. Hãy 

trở thành một tấm gương tốt cho trẻ noi theo.    

• Người gác cổng - Quý phụ huynh có quyền kiểm soát hay giám sát những gì con mình ăn, 

các hoạt động thể dục trẻ tham gia và thời gian trẻ xem TV, lướt web hoặc chơi trò chơi 

điện tử. Quý phụ huynh đảm nhận trách nhiệm giám sát này.     

• Người thiết lập vị giác - Quý phụ huynh có thể ảnh hưởng đến sự đánh giá của con mình 

đối với hương vị của những món ăn lành mạnh ngay từ rất sớm, và có thể tiếp tục ảnh 

hưởng đến trẻ cho đến tuổi trưởng thành. Hãy bắt đầu việc làm đúng đắn ngay từ bây giờ.     

• Người vận động - Tích cực vận động nhằm thúc đẩy những thay đổi tích cực trong việc 

chăm sóc trẻ em, những thay đổi ở trường học và cộng đồng để tạo điều kiện cho việc ăn 

uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Trẻ có quyền được khỏe mạnh.  

Thay đổi chế độ ăn uống của trẻ 

• Sử dụng các loại thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng (như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và sữa ít béo) giàu chất dinh dưỡng khi nấu 

các bữa ăn gia đình hoặc chuẩn bị đồ ăn vặt. Hạn chế tiêu thụ thực phẩm không có calo được chế biến dưới dạng thức ăn có đường, chế biến sẵn 

và thức ăn nhanh.  

• Sử dụng "Go, Slow, Whoa" như một hướng dẫn trong việc ăn uống .  

• Ăn những loại thực phẩm (Go foods) - ít chất béo, đường, calo và giàu chất dinh dưỡng, chẳng hạn như trái cây và rau. Đây là những loại thực 

phẩm tuyệt vời để ăn bất cứ lúc nào.    

• Thực phẩm tiêu hoá chậm (Slow foods) - Những loại thực phẩm có nhiều chất béo, bổ xung thêm đường và calo, ví dụ như bánh mì trắng, bánh 

bột mỳ dán, trái cây đóng hộp trong xi-rô. Nên ăn ít thường xuyên những loại thực phẩm này.    

• Thực phẩm ít chất dinh dưỡng (Whoa foods) - Thực phẩm rất giàu chất béo, có bổ xung thêm đường và calo trong khi có ít chất dinh dưỡng, ví dụ 

như kẹo, soda, khoai tây chiên. Thỉnh thoảng ăn một lần với phần nhỏ.   

• Đảm bảo liều lượng calo và khẩu phần ăn phù hợp với độ tuổi và mức độ hoạt động của con quý phụ huynh.  

• Tìm cách chế biến các món ăn ưa thích của gia đình bằng cách sử dụng các nguyên liệu lành mạnh hơn (ví dụ, sử dụng nhiều rau hơn, ít chất béo 

hơn) hoặc có các phương thức nấu ăn lành mạnh hơn (ví dụ, nướng thay vì chiên).  

• Kết nối trẻ em với thức ăn của trẻ bằng cách liên tục giới thiệu cho trẻ các loại thức ăn lành mạnh mới và cho phép trẻ tham gia vào việc mua sắm 

và chuẩn bị thực phẩm để trẻ có thể hiểu những gì được chuẩn bị trong bữa ăn của bản thân và duy trì thói quen nấu ăn lành mạnh khi trẻ lớn lên.  

• Đảm bảo duy trì thời gian bạn dùng bữa với con cái của quý phụ huynh - những trẻ em dùng bữa trong giờ ăn thông thường của gia đình sẽ nhận 

được lượng dinh dưỡng tốt hơn, học hành tốt hơn ở trường và gắn bó tốt hơn với gia đình.   

• Thay đổi việc sử dụng phương tiện truyền thông - giới hạn thời gian xem chương trình TV có chất lượng một đến hai tiếng mỗi ngày, theo dõi việc 

sử dụng internet và đảm bảo việc tránh thói quen ăn vặt trong thời gian xem TV  

Thay đổi thói quen tập thể dục của trẻ 

• Dành thời gian để chơi hoặc vận động với con quý phụ huynh - dành thời gian khoảng 60 phút mỗi ngày để chơi trò đuổi bắt; đi bộ, chạy, đạp xe 

hoặc bơi lội; hoặc chơi trò tag thẻ.   

• Đảm bảo rằng con quý phụ huynh hoạt động đủ để cân bằng lượng calo mà trẻ hấp thụ.  

• Tặng trẻ những món quà khuyến khích sự hoạt động, ví dụ như dụng cụ thể thao, trò chơi vận động hoặc đăng ký cho trẻ vào các đội thể thao cộng 

đồng.   

• Đi bộ càng nhiều càng tốt - ví dụ như đi bộ với con đến trường, sau bữa tối, thay vì ngồi xem TV.   

• Các hoạt động có sự di chuyển xung quanh nhà với con quý phụ huynh - ví dụ như làm sân, làm vườn hoặc làm việc xung quanh nhà.    

https://www.apa.org/topics/children/healthy-eating 

E D A B C 
Lời khuyên cho những hành động (Acting) quyết liệt 

(Boldly) nhằm thay đổi (Change) thói quen ăn uống 

(Diet) và luyện tập (Exercise) của trẻ 

https://www.apa.org/topics/children/healthy-eating
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Những cách để trở thành một ông bố bà mẹ tuyệt vời  

Tán ngẫu về con quý phụ huynh. Sự thật là: Những gì chúng ta 

nghe lén còn mạnh hơn nhiều so với những gì chúng ta được nói 

trực tiếp. Hãy để lời khen ngợi có hiệu quả hơn bằng cách để trẻ 

“nghe lén được” lời quý phụ huynh thì thầm những lời khen về trẻ 

với bà, bố hoặc thậm chí là thú bông của trẻ.  

TIN TƯờNG BạN THÂN 

Nghỉ ngơi. Mua đồ ăn sẵn khi quý phụ huynh quá mệt để nấu ăn 

không biến quý phụ huynh trở thành một bậc cha mẹ tồi.  

Hãy tin tưởng vào cảm nhận của người mẹ. Không ai hiểu rõ con 

quý phụ huynh hơn chính bản thân quý phụ huynh hiểu về con 

mình. Hãy hành động theo bản năng của quý phụ huynh khi nói đến 

sức khỏe và hạnh phúc của con mình. Nếu quý phụ huynh cảm thấy 

có điều gì đó không ổn, rất có thể điều đó là đúng.  

Chỉ cần nói không." Chống lại sự thôi thúc phải làm thêm việc ở 

văn phòng hoặc trở thành "Nữ hoàng Tình nguyện" tại trường học 

của con. Quý phụ huynh sẽ không bao giờ hối hận khi dành nhiều 

thời gian hơn cho con cái.  

Đừng chấp nhận sự thiếu tôn trọng từ con. Đừng bao giờ cho 

phép trẻ có thái độ thô lỗ hoặc nói những điều làm tổn thương với 

quý phụ huynh, cũng như bất kỳ ai khác. Nếu trẻ có thái độ hoặc nói 

năng thô lỗ, hãy cứng rắn nói với trẻ rằng quý phụ huynh sẽ không 

dung thứ cho bất kỳ hình thức thiếu tôn trọng nào.  

Thực hiện theo kế hoạch. Huy động những người chăm sóc khác 
trong cuộc sống của con quý phụ huynh như vợ/chồng, ông bà, nhân 
viên giữ trẻ, người trông trẻ để giúp củng cố các giá trị và hành vi mà 
bạn muốn trẻ thấm nhuần. Điều này bao gồm tất cả mọ  

ĐẵT GIộI HẠN THÔNG MINH 

Chịu trách nhiệm. Trẻ em khao khát đạt được đến những giới hạn, điều này 

giúp trẻ hiểu và điều khiển một thế giới đầy điều khó hiểu xung quanh một 

cách tốt hơn. Hãy thể hiện tình yêu của quý phụ huynh với trẻ bằng cách thiết 

lập ranh giới để con quý phụ có thể tìm hiểu và khám phá những niềm đam 

mê của bản thân trẻ một cách an toàn.  

Đừng kẹp giữ trẻ trong vòng bảo vệ. Nhiệm vụ của con quý vị huynh trong 

cuộc sống là giành được sự độc lập của bản thân. Vì vậy, khi trẻ có phát triển 

đến khả năng có thể tự cất đồ chơi của mình, dọn đĩa của mình khỏi bàn và tự 

mặc quần áo, hãy để trẻ tự làm những việc đó. Giao trách nhiệm cho trẻ là là 

một việc làm tốt giúp phát triển lòng tự trọng của trẻ (cũng như giúp cho sự 

tỉnh táo của bản thân quý phụ huynh!).  

Đừng cố gắng sửa chữa mọi thứ. Cho trẻ cơ hội tự tìm ra giải pháp. Khi 

quý phụ huynh chấp nhận đầy yêu thương nỗi thất vọng nhỏ của trẻ mà 

không ngay lập tức tham gia giải quyết vấn đề cho trẻ, quý phụ huynh đã dạy 

cho trẻ tính tự lập và tính kiên cường.  

Hãy nhớ rằng kỷ luật không phải là hình phạt. Thực thi giới hạn thực sự 

là dạy trẻ cách cư xử trong thế giới và giúp trẻ trở nên có năng lực, biết quan 

tâm và biết kiểm soát.  

Tập trung những điều quan trọng. Trẻ em không thể tiếp thu quá nhiều 

quy tắc mà không cảm thấy bị cấm vận hoàn toàn. Hãy bỏ qua những tranh 

cãi về những thứ nhỏ nhặt như lựa chọn thời trang và thỉnh thoảng có ngôn 

từ không thường xuyên. Hãy tập trung vào những điều thực sự quan trọng - 

nghĩa là không đánh người khác, nói thô lỗ hay nói dối.  

BIẽT CÁCH KHEN NGỡI TỏT NHảT 

Khen ngợi phù hợp. Thay vì chỉ nói: "Con thật tuyệt", hãy cố gắng nói cụ thể 

về những gì con quý phụ huynh đã làm để xứng đáng nhận được phản hồi 

tích cực. Quý phụ huynh có thể nói, "Con thật là kiên nhẫn. Bố/mẹ đánh giá 

cao tính kiên nhẫn của con khi phải chờ cho đến khi bố mẹ nói chuyện trên 

điện thoại xong để xin bánh."  

Cổ vũ những điều tốt đẹp. Khi Quý phụ huynh nhận thấy con mình làm 

điều gì đó hữu ích hoặc tốt đẹp, hãy cho con biết cảm giác của mình. Đó là 

một cách tuyệt vời để củng cố hành vi tốt để có nhiều khả năng trẻ tiếp tục 

làm điều đó hơn.  


