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Lập kế hoạch đi tham quan làm quen môi 
trường 
•   Một buổi tham quan làm quen với môi trường 

trước khi con bắt đầu sẽ giúp cháu có cơ hội tìm 
hiểu môi trường mới.

•   Các em có thể bắt đầu phát triển mối quan hệ với 
các nhà giáo dục và gặp gỡ những trẻ em khác 
tại dịch vụ khi yên tâm vì có quý vị ở gần bên. Cho 
con làm quen với những người chăm sóc và môi 
trường chăm sóc khác sẽ giúp ích rất nhiều cho 
các em.

•   Thảo luận về ý thích, sinh hoạt thông lệ và thói 
quen của con quý vị với các nhà giáo dục.

•   Dịch vụ cũng có thể cung cấp cho quý vị cẩm 
nang gia đình vào thời điểm này. Cẩm nang này có 
thông tin về cách hoạt động của dịch vụ cùng các 

Làm thế nào quý vị có thể giúp con 
hòa nhập vào dịch vụ giữ trẻ?
Bắt đầu giáo dục mầm non và dịch vụ giữ trẻ có khi là trải nghiệm đầy cảm xúc cho cả quý vị lẫn 
con. Đặc biệt, trẻ em thường có thể gặp một số điều khó khăn khi hòa nhập vào môi trường mới, 
đặc biệt nếu các em cảm thấy khó tách rời gia đình hoặc những người chăm sóc quen thuộc.

Tờ thông tin này nêu một số gợi ý có thể giúp quý vị giúp đỡ con mình trong thời gian hòa nhập. 
Tất nhiên, quý vị sẽ cần phải kiên nhẫn vì con nhiều khi sẽ khóc lóc, quạu quọ hoặc nổi cơn giận dữ 
trong thời gian đầu khi các em làm quen với môi trường mới.

chính sách và thủ tục chính yếu có thể giúp quý vị 
lập kế hoạch cho con hòa nhập dịch vụ này.

Chuẩn bị để con tách rời 
•   Gửi con cho ông bà hoặc bạn bè quý vị trông nom 

vài giờ mỗi ngày để cháu quen với quý vị vắng mặt.
•   Nói chuyện với con về dịch vụ giữ trẻ mầm non và 

cho con biết rằng quý vị vui và tin rằng con sẽ có 
thời gian vui vẻ và sẽ có người trông nom.

•   Nếu có thể, hãy bắt đầu với những ngày ngắn hơn 
hoặc ít ngày hơn, sau đó tăng dần thời gian của 
cháu tại dịch vụ. Một khi con quý vị quen sinh hoạt 
thông lệ hòa nhập, cháu sẽ cảm thấy thoải mái 
hơn.

•   Đừng để cảm xúc hoặc nỗi lo lắng của quý vị ảnh 
hưởng đến con. Cố gắng kiềm nước mắt khi đưa 
con đến và để con ở lại.

•   Nói lời ‘tạm biệt’ một cách tự tin và trấn an con khi 
quý vị rời đi rằng quý vị (hoặc người khác) sẽ quay 
lại đón cháu.

•   Cho con quý vị có đủ thời gian để nói lời tạm biệt 
vào buổi sáng. Hãy đến dịch vụ sớm để quý vị có 
thời gian chuẩn bị cho con có một ngày tốt đẹp.
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An ủi con
•   Hỏi xem con có muốn đem theo đồ chơi hoặc 

cuốn sách tô màu con ưa thích đến trung tâm hay 
không.

•   Tìm nhà giáo dục quý vị ưng ý mà quý vị có thể để 
con ở lại với họ khi đưa con đi đến dịch vụ.

•   Dành một chút thời gian để giúp con hòa nhập vào 
sinh hoạt con ưa thích trước khi quý vị rời đi.

•   Thông báo cho dịch vụ biết về những điều giúp 
con quý vị cảm thấy thoải mái và thảo luận về 
cách quý vị quản lý các sinh hoạt hoặc những lúc 
trong ngày khi con quý vị cảm thấy không yên. Ví 
dụ, con quý vị có món đồ chơi hoặc tấm chăn/
mền giúp cháu cảm thấy yên tâm không?

•   Biểu hiện sự đồng cảm – vào buổi sáng khi thấy 
con không vui trên đường đi đến dịch vụ giữ trẻ, 
quý vị hãy trò chuyện với con. Quý vị không nên 
chia sẻ những điều mình lo lắng mà hãy nói với 
con rằng mọi chuyện sẽ bình thường. Bảo con chia 
sẻ cảm xúc với quý vị. Hãy lắng nghe con và nói 
cho chúng biết cảm xúc của con là bình thường 
và đó là một bước lớn đối với con khi con lớn khôn 
dần.

•   Nếu có thể, hãy tổ chức những ngày 
vui chơi ngoài dịch vụ. Điều này sẽ 
giúp con quý vị cảm thấy thoải mái hơn 
với những trẻ em khác tại dịch vụ.

Khuyến khích con
•    Mỗi lần đến đón con tại dịch vụ, quý vị hãy nói với 

con rằng con đã hoàn tất rất tốt ngày hôm đó.

•    Khuyến khích con tự sắp xếp những thứ cần thiết 
trong ngày. Nếu con còn quá nhỏ không tự sắp 
xếp được, quý vị hãy hỏi xem con có muốn đem 
theo đồ chơi/sách hay không. Đem theo đồ vật 
giúp con cảm thấy thoải mái – đồ chơi hoặc chăn/
mền quen thuộc ở nhà đối với con.

•    Dành thời gian để trò chuyện vui vẻ bên bàn ăn 
sáng. Hãy nói cho con biết lúc nào quý vị sẽ đến 
đón con, và có thể sẽ thưởng con nếu con ngoan 
ngoãn tại dịch vụ mầm non.

•    Trò chuyện với con và khuyến khích con thổ lộ bất 
kỳ mối bận tâm hoặc lo lắng nào, nếu có, là cách 
thức hữu dụng.

Để quý vị yên tâm, có thể có ích nếu sau đó quý vị 
gọi điện thoại cho dịch vụ để hỏi xem con quý vị hòa 
nhập như thế nào. Những trẻ em cảm thấy rất khổ sở 
khi bị bỏ lại thường hòa nhập rất nhanh và vui vẻ một 
khi việc chia tay thực sự kết thúc. Dịch vụ sẽ tạo điều 
kiện cho quý vị liên lạc với họ suốt ngày.

Quý vị cũng có thể nên nói chuyện với các nhà giáo 
dục tại dịch vụ giữ trẻ về cách quý vị có thể trợ giúp 
đắc lực hơn cho việc con chuyển tiếp.
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Dịch vụ có thể giúp con quý vị hòa nhập 
bằng cách nào?
Các nhà giáo dục tại dịch vụ cũng nên biểu hiện sự 
cởi mở và tế nhị trong việc giúp con quý vị và gia 
đình quý vị hòa nhập. Một số cách quan trọng để họ 
thực hiện điều này bao gồm:

•   Nói cho quý vị biết thông tin và/hoặc cung cấp 
thông tin bằng văn bản về những gì có thể sẽ xảy 
ra khi con quý vị đang hòa nhập và cho quý vị biết 
những gợi ý về hòa nhập trong quá trình này.

•   Thông báo cho quý vị về việc con quý vị hòa nhập, 
và chủ động tiếp tục hỏi quý vị muốn biết thông 
tin về nhu cầu và ý thích của con quý vị.

•   Mời quý vị gọi điện thoại hoặc tới dịch vụ

•   Cho quý vị biết thông tin về bất cứ điều gì có thể 
xảy ra tại dịch vụ có thể ảnh hưởng đến việc hòa 
nhập của con quý vị. Ví dụ, những người chủ chốt 
làm việc với con quý vị vắng mặt.

•   Cùng quý vị xem xét lại cách thức hòa nhập cho 
con quý vị để xác định xem việc này đang diễn ra 
như thế nào.

Kết nối lại với con sau một 
ngày con quý vị ở dịch vụ giữ trẻ 
Đây không chỉ là trải nghiệm mới đối với con 
quý vị, mà điều quan trọng là quý vị phải biết 
cảm giác của con khi con đến dịch vụ giữ trẻ và 
giáo dục mầm non. Điều này sẽ giúp quý vị kết nối 
và xây dựng mối quan hệ khắng khít với con mình.

Sau khi đón con tại dịch vụ, quý vị hãy chú ý đến con 
hoàn toàn. Con quý vị nhiều khi quạu quọ vì không 
gặp quý vị cả ngày, vì vậy hãy tỏ cho con thấy rằng 
quý vị yêu thương vô cùng.

Hãy trò chuyện một cách có ý nghĩa với con sau một 
ngày con đã ở tại dịch vụ.

Dưới đây là một vài gợi ý:

•   Hỏi con về các sinh hoạt con ưa thích trong ngày.

•   Nói chuyện với con về những người bạn mà con 
đã làm quen được. Bảo con kể tên một vài trẻ em 
quý vị biết con mình quen biết hoặc chơi chung.

•   Nếu dịch vụ có cung cấp thức ăn, hãy hỏi con xem 
thức ăn thế nào và con đã ăn chung với những ai.

•   Nói chuyện với con về nhà giáo dục con ưa thích 
tại dịch vụ và những gì con thích ở họ.

•   Hỏi con xem nhà giáo dục có đọc cho con nghe 
câu chuyện nào không, câu chuyện nào và con 
thích những gì về câu chuyện đó.

•   Đề cập đến một số đồ vật mà con sẽ nhìn thấy 
hoặc chơi tại dịch vụ, vì điều này giúp con nhớ lại 
các tình huống. Ví dụ, hãy hỏi con về những gì con 
và bạn bè đã làm với các khối/cục.

•   Hỏi xem con có học được gì mới không.

•   Sử dụng hình ảnh hoặc lời ghi chú của các nhà 
giáo dục tại trung tâm để trò chuyện. Ví dụ: “Hãy 
nhìn tấm nhìn dễ thương này của con ở hố cát. 
Con cảm thấy cát giữa các ngón chân của mình 
như thế nào? “


