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Quý vị biểu hiện sự tôn trọng đối với con khi quý vị 
cho phép con tự quyết định phần nào về trang phục 
cháu mặc bằng cách để cho con chọn trong một số 
các lựa chọn có thể chấp nhận được. Hãy nói chuyện 
với con về thị hiếu và ý thích về quần áo và thời trang 
và cố gắng tránh làm cho con hiểu rằng con đang bị 
‘đánh giá’ tích cực hoặc tiêu cực dựa trên quần áo 
của mình.

Quần áo trẻ em mặc có thể ảnh hưởng đến sự phát 
triển tính độc lập và kỹ năng tự lập của trẻ em. Ví dụ:

•   quần dài vừa vặn, thoải mái và có thắt lưng thun 
sẽ dễ dàng cho trẻ em nhỏ kéo quần xuống và kéo 
quần lên hơn so với quần áo bó sát hơn hoặc quần 
áo có dây kéo và đinh tán.

•   Những loại áo có cổ rộng, cổ tròn, giày xỏ vào 
hoặc giày có dây cài Velcro sẽ dễ dàng hơn cho 
trẻ em đang tập hoặc muốn tự mặc quần áo.

•   Nút lớn hơn cũng dễ dàng hơn cho trẻ em tự cài 
lấy so với nút nhỏ hoặc đinh bấm.

Tương tự tất cả các vấn đề liên quan đến trải nghiệm 
giữ trẻ em của con quý vị, để đạt được kết quả tốt 
nhất, hãy thảo luận cởi mở với các nhà giáo dục tại 
dịch vụ về nhu cầu của con và cách đáp ứng nhu cầu 
này tại dịch vụ giữ trẻ.

Điều quan trọng là dịch vụ phải biết quý vị nghĩ gì và 
điều gì quan trọng đối với gia đình quý vị liên quan 
đến quần áo của con quý vị. Hợp tác với các nhà giáo 
dục tại dịch vụ giữ trẻ sẽ giúp bảo đảm rằng quần áo 
và việc tập mặc quần áo sẽ giúp đem lại kết quả tốt 
nhất cho con quý vị.

Trẻ em ăn mặc thế nào khi đi 
dịch vụ giữ trẻ
Biểu hiện sự tôn trọng đối với trẻ em và đánh giá cao cá nhân của các em là điều quan 
trọng cho việc phát triển lòng tự trọng của các em. 

Quần áo chúng ta mặc và cách chúng ta ăn mặc là phần quan trọng trong trải nghiệm 
hàng ngày của chúng ta và là cách để nhiều người biểu hiện nền văn hóa, cá tính và nét 
riêng của họ. Tại dịch vụ giữ trẻ, những gì con quý vị mặc cũng có thể ảnh hưởng đến sức 
khỏe, sự an toàn, thoải mái và an sinh của con quý vị.

Quý vị có lẽ nên nói chuyện với các nhà giáo dục tại 
dịch vụ giữ trẻ nếu quý vị có thắc mắc về quần áo 
phù hợp cho con mình. Họ có thể cho quý vị biết về 
các trách nhiệm của quý vị và của họ liên quan đến 
quần áo trẻ em, bao gồm cách họ giải quyết quần áo 
bị dơ hoặc bị bẩn.

Thông thường, các nhà giáo dục sẽ đưa ra một số 
yêu cầu về quần áo của con quý vị, bao gồm quý vị:

•   ghi nhãn tất cả quần áo bằng tên con quý vị

•   cung cấp quần áo dự phòng trong trường hợp con 
quý vị tiêu tiểu ra quần (đặc biệt là trong thời gian 
con quý vị đang tập bỏ tã) hoặc nếu thời tiết thay đổi

•   cung cấp một hoặc nhiều mũ/nón che nắng
•   khuyến khích con ăn mặc hợp thời tiết và luôn đội 

mũ/nón khi vui chơi ngoài nắng
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Đây là một vài yếu tố mà quý vị có thể cân nhắc khi 
chọn trang phục cho con mình mặc để đi dịch vụ giữ 
trẻ.

Nhiệt độ
Điều quan trọng là trẻ em không mặc dư quần áo 
hoặc thiếu quần áo và quần áo hợp nhiệt độ trong 
ngày. Trẻ em càng nhỏ, các em càng dễ bị lạnh hoặc 
quá nóng. Các loại vải sợi tự nhiên như cotton thường 
mát hơn vải acrylic. Quý vị nên kèm theo quần áo dự 
phòng cho những lúc thời tiết thay đổi bất ngờ, đặc 
biệt là khi chuyển mùa, lúc thời tiết nhiều khi không 
thể đoán trước được.

Giày dép
Trẻ em cần đi giày an toàn, thoải mái và vừa vặn. 
Giày phải nâng đỡ cũng như bảo vệ đôi chân con quý 
vị. Những đôi giày bảo vệ và nâng đỡ ít hoặc cao gót 
hay đế cao có thể gây ra tai nạn. Giày có đế bám giúp 
leo núi và các sinh hoạt thể chất khác dễ dàng và an 
toàn hơn.

Bảo vệ đối với ánh nắng mặt trời
Trẻ em cần được bảo vệ đối với ánh nắng mặt trời 
khi vui chơi trong ngày. Áo T-shirt tay dài và quần dài 
giúp che nắng tốt. Cần mũ/nón và phải có vành mềm 
để có thể chuyển động và che nắng tối đa. Dịch vụ 
giữ trẻ sẽ có thể cho quý vị biết thông tin về chính 
sách và quy cách thực hành chống nắng của họ và 
giờ giấc con quý vị sẽ vui chơi ngoài trời.

Các thiết kế quần áo và phụ kiện
Thiết kế và độ vừa vặn của quần áo và phụ 
kiện có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của 
con quý vị khi vui chơi thụ động và chủ động. Ví 
dụ: gấu/lai dài có thể gây vấp ngã và các vật như 
dây chuyền, dây buộc trên mũ/nón, dây rút trên áo 
lạnh và ruy-băng có thể vướng vào trang thiết bị.

Vải sợi quần áo
Một số trẻ em dễ bị vấn đề với các loại vải ‘gây trầy 
xước’ và một số trẻ em có thể bị phản ứng dị ứng với 
chất tẩy, chất làm mềm vải sợi hoặc các cách thức 
khác được sử dụng trên quần áo. Tất cả quần áo trẻ 
em mặc phải có mức độ nguy hiểm hỏa hoạn thấp.

Ăn mặc để giúp trẻ em vui chơi và học tập
Khi quần áo vừa vặn, không quá rộng hoặc chật, 
trẻ em có thể vận động thoải mái, dễ chịu và tham 
gia các sinh hoạt trải nghiệm. Có lẽ quý vị nên nói 
chuyện với con về những bộ quần áo cháu cảm thấy 
thoải mái nhất cho các sinh hoạt khác nhau và giúp 
con chọn những bộ quần áo thiết thực.


