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Học cách tiết chế cảm xúc và phản ứng có thể 
là điều gay go đối với một số trẻ em nhỏ. Tờ 
thông tin này sẽ giúp quý vị hiểu cách quý vị 
có thể cộng tác với các nhà giáo dục tại dịch 
vụ của con quý vị để giúp con rèn luyện những 
kỹ năng này.
Mỗi trẻ em mỗi khác và các em có tính khí khác nhau. 
Một số trẻ em năng động, một số trẻ em khác lại trầm 
lặng; một số trẻ em thích ứng dễ dàng khi có thay đổi 
trong khi những trẻ em khác lại tỏ vẻ ngần ngại khi có 
thay đổi; một số trẻ em biểu hiện rõ ràng cho người khác 
biết về những gì các em muốn và cần trong khi những 
trẻ em khác lại gặp khó khăn khi diễn đạt nhu cầu của 
mình cho người khác biết.

Có rất nhiều yếu tố góp phần vào hành vi của trẻ em. 
Các chương trình và sinh hoạt thông lệ, trang thiết bị 
và nguồn lực, môi trường vật chất, tương tác giữa các 
trẻ em và giữa các người lớn, cách các em nghỉ ngơi và 
ngủ, dinh dưỡng và vấn đề sức khỏe đều ảnh hưởng đến 
hành vi của trẻ em tại một dịch vụ. Khi môi trường gia 
đình có những thay đổi ở nhà, có đứa em chào đời hoặc 
dọn nhà cũng có thể gây ảnh hưởng.

Sự nhất quán trong các cách thức hướng dẫn hành vi 
được sử dụng tại dịch vụ và tại nhà sẽ giúp ích cho trẻ 
em học tập và phát triển.

Hướng dẫn mọi hành vi của trẻ em
Các nhà giáo dục tại dịch vụ sẽ hỗ trợ trẻ em ở các độ 
tuổi khác nhau ở mức độ khác nhau. Ví dụ, trẻ em chập 
chững biết đi, chưa biết nói và có thể cắn người khác 
như là cách để giành quyền kiểm soát môi trường của 
em sẽ cần có mức độ hiểu biết và hỗ trợ khác so với trẻ 
em lớn hơn biểu hiện hành vi thiếu cân nhắc khi các em 
làm gián đoạn cuộc chơi của những người khác bằng 
cách liên tục phá sập công trình xây dựng của người ta.

Mỗi tình huống được coi là ‘khoảnh khắc có thể dạy bảo 
được’, khi trẻ em có thể học hỏi, phát triển sự đồng cảm, 

Rèn luyện hành vi tích cực của trẻ em 
tại dịch vụ giữ trẻ

hiểu hậu quả của hành vi và hành động của mình, 
đồng thời rèn luyện cách thức của riêng mình để ứng 
phó với các tình huống khó khăn. Mỗi trẻ em có khả 
năng học hỏi và rèn luyện các kỹ năng cả đời về khả 
năng thích nghi, thương lượng và giải quyết vấn đề, 
được hỗ trợ bằng các mối quan hệ tốt đẹp với các nhà 
giáo dục và những trẻ em khác khi các em đi dịch vụ 
giữ trẻ.

Phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với trẻ em là công 
cụ hữu hiệu nhất mà các nhà giáo dục có trong tay 
để hướng dẫn hành vi của trẻ em. Các tương tác hàng 
ngày đặt nền tảng cho việc phát triển lòng tự trọng, 
thái độ tích cực, nguyên tắc đạo lý và khuôn mẫu hành 
vi của trẻ em.

Tại dịch vụ của mình, quý vị sẽ gặp các nhà giáo dục:

• biểu hiện Các Điều lệ Đạo đức Dịch vụ Mầm non 
của Úc khi họ tương tác với trẻ em và gia đình. 

• cung cấp cho trẻ em các cách thức để lựa chọn 
sáng suốt về hành vi của các em

• để ý và cẩn thận lắng nghe các mối bận tâm của 
trẻ em và thảo luận các quan điểm đa dạng về các 
vấn đề hòa nhập và loại trừ, và hành vi bất công

• thiết kế các môi trường vui chơi trang bị đầy đủ 
phương tiện và được bố trí để tạo điều kiện cho 
các sinh hoạt cá nhân, nhóm nhỏ và lớn
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• nhất quán và công bằng khi họ hướng dẫn mọi 
hành vi của trẻ em một cách tích cực

• làm gương bằng cách tiết chế hành vi bản thân 
và ứng xử tích cực khi họ tương tác với trẻ em, 
gia đình và đồng nghiệp

• cho trẻ em biếr rõ những kỳ vọng và chỉ dẫn 
cách vui chơi, theo cách mọi trẻ em đều hiểu

• đối phó với mức độ tiếng ồn trong giờ vui chơi và 
các sinh hoạt thường ngày (chẳng hạn như giờ 
ăn) để đáp ứng nhu cầu của mỗi trẻ em khi các 
em vui chơi, ăn và ngủ hoặc nghỉ ngơi

• Mời gọi các gia đình hợp tác một cách tế nhị và 
tích cực để đặt ra các cách thức nhằm mục đích 
hỗ trợ hành vi của trẻ em trong dịch vụ và mái 
ấm gia đình.

Luật pháp toàn quốc cho các nhà cung cấp và nhà 
giáo dục biết về các tương tác tốt với trẻ em. Các sinh 
hoạt tương tác phải duy trì phẩm giá và các quyền hạn 
của mỗi trẻ em và các nhà giáo dục nên hướng dẫn và 
khuyến khích tích cực để mỗi trẻ em rèn luyện hành vi 
có thể chấp nhận được. Các nhà giáo dục hoặc nhân 
viên tuyệt đối không bao giờ lớn tiếng, đánh, hạ nhục 
hoặc cô lập trẻ em vì những hành vi sai trái.

Cộng tác với nhà giáo dục của con quý vị
Tất cả các dịch vụ bắt buộc phải có chính sách về 
tương tác với trẻ em, hướng dẫn cách tạo cơ hội cho 
trẻ em tương tác và phát triển các mối quan hệ biết 
tôn trọng và tích cực với nhau và với các nhân viên. 
Chính sách này sẽ có sẵn cho quý vị và là điểm khởi 
đầu tốt khi quý vị cộng tác với các nhà giáo dục để rèn 
luyện hành vi của con. Cộng tác với nhà giáo dục của 
con quý vị đem lại cho quý vị:

• sự hỗ trợ nếu quý vị gặp trở ngại khi sửa đổi 
hành vi của con

• cơ hội để thảo luận về hành vi phải phép tại dịch 
vụ và cách giải quyết bất kỳ hành vi sai trái nào

• cơ hội để thảo luận về các cách thức các nhà 
giáo dục sẽ sử dụng để đối phó với những hành 
vi sai trái tiếp diễn, gây xáo trộn cơ hội để trẻ em 
trở thành thành viên tốt trong nhóm

Điều quan trọng nữa là bảo đảm rằng tất cả trẻ em 
đều được đối xử công bằng và các em được hỗ trợ để 
phát triển và thực hành các kỹ năng giải quyết vấn đề 
và thương lượng cũng như tương tác tích cực với các 
bạn cùng trang lứa.

Điều quan trọng là phát triển sự hiểu biết chung giữa 
gia đình và các nhà giáo dục về cách ứng phó với 
hành vi của trẻ em. Điều này giúp tạo ra sự nhất quán 
trong các cách thức hướng dẫn hành vi được sử dụng 
tại dịch vụ và tại nhà, giúp trẻ em học tập và phát triển 
hiệu quả hơn. Các em sẽ dần dần biết tự tiết chế, và 
các em sẽ học tập và phát triển tích cực hơn nữa. Cả 
cuộc sống gia đình và cuộc sống tại dịch vụ giữ trẻ 
cũng sẽ khá hơn, khiến cuộc sống của mọi người trở 
nên dễ dàng hơn!


