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Ứng phó với hành vi cần uốn nắn của  
trẻ em - cắn người
Tờ thông tin này trình bày chi tiết về lý do tại 
sao con quý vị có khi cắn người, cách dịch vụ 
giáo dục và giữ trẻ có thể ứng phó với các vụ 
cắn người như thế nào và quý vị có thể làm gì 
để giúp đỡ.  
Điều quan trọng cần biết là cắn đôi khi là hành vi không 
thể tránh khỏi đối với trẻ em còn nhỏ và không nhất thiết 
là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn. Khi nghĩ đến 
hành vi cắn, hãy nhớ tập trung vào cả người cắn cũng như 
người bị cắn. Điều quan trọng là biết quý vị có thể giúp 
đỡ như thế nào trong cả hai tình huống.

Tại sao cắn xảy ra?
Có nhiều lý do bao gồm: 

• trẻ em đang mọc răng thích cắn vào thứ gì đó để 
làm dịu nướu của mình

• trẻ em còn nhỏ thường dùng miệng để khám phá và 
tìm hiểu thế giới của các em

• trẻ em còn nhỏ vẫn đang tập tự chủ và có thể bốc 
đồng

• trẻ em đang học cách đọc được cảm xúc và hành vi 
của người khác và hiểu những hành vi nào được  
chấp nhận

• buồn chán

• trẻ em bày tỏ cảm xúc bực tức.

Trẻ em có thể bày tỏ cảm xúc bực tức bằng cách cắn khi:

• mệt mỏi hoặc không khỏe

• không thể thực hiện việc gì đó hoặc muốn một cái gì 
đó

• cần phải chia sẻ hoặc thay phiên

• cảm thấy đứa trẻ khác đang can thiệp vào trò chơi 
hoặc sinh hoạt của mình

• chờ đợi điều gì đó và cảm thấy nôn nóng

• không thể diễn đạt bằng lời nói với những người xung 
quanh

• muốn người khác chú ý đến mình.

Các nhà giáo dục tại dịch vụ giáo dục và giữ trẻ 
của quý vị ứng phó với vụ cắn người như thế 
nào?
Các nhà giáo dục làm việc tận tâm để giải quyết và giảm 
thiểu các vụ cắn người. Họ quyết tâm ngăn chặn các vụ 
cắn người, bằng hàng loạt các cách thức đã đặt ra cho 
mỗi trẻ em.

Biết về từng trẻ em sẽ giúp các nhà giáo dục hiểu đại khái 
về những gì có thể khiến các em cắn người và xác định 
các tác nhân cụ thể khiến các em cắn người. Điều này 
giúp họ thực hiện các bước để ngăn chặn hành vi này và 
tránh hoặc giảm thiểu các tác nhân này.

Các nhà giáo dục sử dụng các cách thức khác nhau tùy 
theo những gì họ hiểu và phân tích về các vụ cắn người.

• Đứa trẻ cắn người khi cảm thấy quá phấn khích trong 
môi trường nhóm có thể nên được khuyến khích ngồi 
chung với nhà giáo dục trong sinh hoạt yên lặng, để 
giúp đứa trẻ này hiểu và tự tiết chế cảm xúc và trở lại 
vui chơi với nhóm thành công.

• Tạo cơ hội cho trẻ em vui chơi trong nhóm nhỏ và 
trực tiếp với một người khác có thể làm giảm các vụ 
cắn người.

• Có phương pháp nhất quán để thúc đẩy hành vi tích 
cực trong dịch vụ giáo dục và giữ trẻ.

• Các nhà giáo dục bảo đảm rằng hành vi cắn người sẽ 
không được khích lệ, đồng thời cho trẻ em cắn người 
biết rằng em vẫn được coi trọng và sẽ được trợ giúp. 
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• Các nhà giáo dục trợ giúp hành vi của trẻ em và tránh 
làm cho các em cảm thấy xấu hổ hoặc ngượng.

• Các nhà giáo dục tạo cơ hội cho trẻ học các hành vi 
tích cực trong môi trường nhóm bằng cách khuyến 
khích trẻ em rủ người khác chơi chung và giúp trẻ 
tham gia với các trẻ em khác, chẳng hạn như dùng  
lời nói để yêu cầu một món đồ chơi mà trẻ em khác 
có.

• Các nhà giáo dục trợ giúp mỗi trẻ em tập luyện các 
cách thức để chặn đứa trẻ cắn mình, ví dụ như dạy 
trẻ em nói ‘dừng lại, tôi không thích’, với đứa trẻ có 
thể đang tìm cách cắn mình.

• Các kế hoạch và cách thức giám sát.

Các nhà giáo dục có trách nhiệm thông báo cho quý vị 
biết về các vụ cắn có liên quan đến con quý vị, nếu con 
quý vị cắn người hoặc bị cắn. Dịch vụ phải giữ kín tên  
đứa trẻ cắn người để các gia đình khác không biết tên 
đứa trẻ này, kể cả gia đình của bất kỳ đứa trẻ nào có  
thể đã bị cắn.

• Cần điền tờ ghi nhận vụ việc và chia sẻ với quý vị, 
trình bày những gì đã xảy ra và nên trao cho quý vị 
cùng thảo luận sơ lược về các cách thức mà dịch vụ 
đã đặt ra để ngăn chặn vụ việc này tái diễn.

• Họ cũng có thể thảo luận với quý vị về quan điểm  
của quý vị đối với hành vi cắn người và bất kỳ trải 
nghiệm nào về hành vi đó đã xảy ra ở ngoài dịch vụ.

Quý vị có thể giúp con mình như thế nào?
Nếu quý vị đang ở bên con mình khi con cắn người khác, 
hãy đưa con ra khỏi tình huống hoặc sinh hoạt đó và nhắc 
nhở con rằng điều đó là không thể chấp nhận được. Hãy 
điềm đạm nói với con, “Chúng ta không cắn bạn bè/người 
khác, cắn làm người bị đau.” Tránh có biện pháp hoặc 
trừng phạt con.

Trò chuyện với con về hành vi cắn người và người kia cảm 
thấy thế nào khi bị cắn là điểm lý tưởng để bắt đầu giúp 
con hiểu chuyện gì đã xảy ra. Quý vị cũng có thể nên hiểu 
lý do tại sao con cắn người. Quan sát con và tìm hiểu về 
các tình huống có thể khiến con cắn người. Quý vị cũng 
có thể cung cấp cho con vòng trẻ mọc răng hoặc đồ chơi 
mà con có thể cắn vào.

Nếu con cắn người khác khi đang có mặt tại dịch vụ giáo 
dục và giữ trẻ, điều quan trọng là phải hợp tác với các 
nhà giáo dục để bảo đảm sẽ sử dụng cách thức rõ ràng và 
nhất quán. Tất cả mọi người cần phải giúp con quý vị học 
cách bày tỏ cảm xúc bằng lời nói. Hãy yên tâm, các nhà 
giáo dục sẽ cố gắng giúp trẻ em học các hành vi tốt đẹp 
thay vì cắn người. Điều quan trọng cần nhớ là cắn người 
không phải do lỗi của quý vị hoặc của nhà giáo dục. Cắn 
người thường xảy ra ở trẻ mới chập chững biết đi và đôi 
khi có thể không tránh khỏi khi ở trong bối cảnh nhóm.

Quý vị cũng có thể tham khảo tờ thông tin của chúng tôi 
về phát triển hành vi tốt đẹp của trẻ em trong dịch vụ 
giáo dục và giữ trẻ để biết các gợi ý.
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