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Tại sao dinh dưỡng tốt lại quan trọng đối với 
con tôi?
Điều quan trọng là con quý vị phải có thức ăn bổ dưỡng 
để cháu có đủ tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để cơ 
thể cháu lớn khôn, phát triển và phát huy trọn vẹn về thể 
chất và trí não. 

Mặt khác, lựa chọn thực ăn không bổ dưỡng và thói  
quen ăn uống không có lợi cho sức khỏe trong thời thơ  
ấu có thể gây ra các vấn đề sức khỏe về sau này trong 
cuộc sống.

Làm thế nào để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng 
của con tôi? 
Hội đồng về Nghiên cứu Y học và Sức khỏe Toàn quốc 
của Úc (NHMRC, National Health and Medical Research 
Council of Australia) khuyến nghị trẻ em và thanh thiếu 
niên nên duy trì chế độ ăn uống đa dạng bao gồm năm 
nhóm thực phẩm chính. Theo NHMRC, trẻ em và thanh 
thiếu niên cần được khuyến khích ăn nhiều:

•  rau, trái cây và các loại đậu hạt
•   ngũ cốc (bao gồm bánh mì, gạo, mì ống (pasta) và mì) 

tốt nhất là ngũ cốc thô (nguyên hạt)

Hội đồng cũng tuyên bố rằng chế độ ăn uống có lợi cho 
sức khỏe bao gồm:

•  thịt nạc, cá, gia cầm
•  sữa, sữa chua (ya-ua), pho-mát

•  một ít chất béo bão hòa, bơ thực vật, bơ và dầu.

Sự cân bằng của các nhóm thực phẩm này là điều cần 
thiết để duy trì sức khỏe và an sinh của con quý vị. Quý vị 
nên khuyến khích con uống nhiều nước trong ngày - đây là 
thức uống mà NHMRC đã chọn!

Các bữa ăn lót dạ có lợi cho sức khỏe trong suốt ngày 
cũng sẽ giúp duy trì năng lượng của con quý vị.

Dinh dưỡng tại dịch vụ giữ trẻ
Đứa trẻ khỏe mạnh là đứa trẻ vui vẻ, ở nhà hay tại dịch vụ giữ trẻ. Một số dịch vụ sẽ cung 
cấp toàn bộ hoặc hầu hết các bữa ăn cho con quý vị khi cháu có mặt tại dịch vụ, trong khi 
những dịch vụ khác nhiều khi chỉ cung cấp thức ăn lót dạ hoặc yêu cầu quý vị cung cấp tất cả 
thức ăn cho con quý vị.

Cho dù có cung cấp thức ăn hay không, dịch vụ có trách nhiệm tạo điều kiện cho chế độ dinh dưỡng 
tốt cho con quý vị và họ phải cung cấp cho gia đình quý vị thông tin cập nhật về ăn uống có lợi cho  
sức khỏe.

Tôi có thể cho con tôi bú sữa mẹ khi cháu có 
mặt tại dịch vụ không?
Cho con bú sữa mẹ đem lại nhiều lợi ích tốt cho trẻ sơ 
sinh, và nhiều dịch vụ tạo cơ hội và khuyến khích các gia 
đình tiếp tục cho con bú sữa mẹ khi các em có mặt tại 
dịch vụ. Các dịch vụ giữ trẻ có thể dễ dàng tạo điều kiện 
cho việc sử dụng sữa mẹ đã vắt để cho trẻ em bú và các 
gia đình nên thảo luận với dịch vụ về các chính sách và 
quy trình mà họ áp dụng để cất, hâm nóng và cung cấp 
sữa mẹ đã vắt cho trẻ em.

Nếu có thể, dịch vụ nhiều khi cũng giúp các bà mẹ có thể 
quay lại dịch vụ để cho con bú sữa mẹ trong ngày. Điều 
cần thiết là các dịch vụ phải công nhận rằng các gia đình 
có quyền quyết định có cho con bú sữa mẹ trong khi con 
họ có mặt tại dịch vụ hay không, và dịch vụ phải chấp 
nhận và tôn trọng quyết định của mỗi gia đình.
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Dịch vụ có chính sách về ăn uống có lợi cho sức 
khỏe không? 
Tất cả các dịch vụ sẽ có chính sách về ăn uống có lợi cho 
sức khỏe nêu rõ cách thức trẻ em sẽ được cung cấp thức 
ăn có lợi cho sức khỏe và trải nghiệm tích cực trong giờ 
ăn. Chính sách về ăn uống có lợi cho sức khỏe hiệu quả 
là quan trọng vì như vậy nhân viên và gia đình sẽ dễ hiểu 
những loại thức ăn nào đem lại kết quả tốt cho trẻ em.

Dịch vụ có cung cấp thức ăn cho trẻ em nên có chính sách 
nêu rõ trách nhiệm của dịch vụ đối với việc đáp ứng các 
yêu cầu về dinh dưỡng của trẻ em và cách thức đạt được 
điều này. Dịch vụ mà các gia đình cung cấp phần lớn thức 
ăn cho con cái của họ nên có chính sách giải thích cách 
thức dịch vụ này sẽ trợ giúp và khuyến khích các gia đình 
cung cấp thức ăn có lợi cho sức khỏe cho con cái của họ.

Các gia đình phải có thể dễ dàng tìm biết chính sách của 
dịch vụ về ăn uống có lợi cho sức khỏe và có thể tham gia 
khi soạn thảo và tái duyệt chính sách. Các gia đình nên 
nêu lên bất kỳ mối bận tâm nào của họ về các quy cách 
thực hành về dinh dưỡng của dịch vụ và đề nghị các cải 
tiến đối với chính sách hiện hành. 

Nếu con tôi có nhu cầu ăn uống đặc biệt thì 
sao?
Một số trẻ em có thể có những yêu cầu rất cụ thể về thức 
ăn bởi vì dị ứng/không dung nạp thức ăn, nguồn gốc văn 
hóa hoặc các ý thích khác của gia đình. Tất cả các dịch vụ 
sẽ hợp tác với các gia đình để bảo đảm đáp ứng nhu cầu 
riêng của trẻ em. Trong một số trường hợp, các dịch vụ có 
thể cần soạn thảo các chính sách bổ sung để tăng cường 
sức khỏe và an sinh của trẻ em, ví dụ như trong trường 
hợp trẻ bị phản ứng dị ứng với một số loại thức ăn, dịch 
vụ sẽ cần soạn thảo các chính sách và quy trình để bảo vệ 
trẻ em. 

Con tôi có thể được khuyến 
khích mở mang kiến thức về thức 
ăn có lợi cho sức khỏe như thế nào?
Nhân viên giữ trẻ đóng vai trò quan trọng đối với 
việc giúp trẻ em rèn luyện thái độ lành mạnh và tích 
cực về lựa chọn thức ăn một cách đúng đắn. Họ thực 
hiện điều này thông qua các cách thức và sinh hoạt như:

•  Cho trẻ tham gia lập thực đơn có lợi cho sức khỏe

•   Khuyến khích trẻ em còn nhỏ và trẻ em chập chững 
biết đi nói về những lựa chọn thức ăn ‘có lợi cho sức 
khỏe’ và ‘không có lợi cho sức khỏe’ vào lúc đầu

•   Tạo cơ hội cho trẻ em ăn thức ăn và tham gia các 
thông lệ trong giờ ăn của các nền văn hóa khác nhau

•   Trò chuyện với trẻ em về thức ăn bổ dưỡng trong giờ 
ăn. Nhân viên cũng nên làm gương cho trẻ em về cách 
ăn uống có lợi cho sức khỏe

•   Bảo đảm giờ ăn là những dịp vui vẻ, khi trẻ em và nhân 
viên có thể giao lưu với nhau

•   Cho phép trẻ em thể hiện tính độc lập và chọn lựa 
trong giờ ăn

•   Bao gồm thức ăn đồ chơi có lợi trong ‘góc nhà’ tại dịch 
vụ để khuyến khích trẻ em vui chơi tìm hiểu

Dịch vụ có thể giúp tôi cung cấp thức ăn có lợi 
cho sức khỏe cho con tôi bằng cách nào? 
Khi các gia đình cung cấp tất cả hoặc hầu hết thực phẩm 
cho trẻ em trong khi các em có mặt tại dịch vụ giữ trẻ, 
các dịch vụ có thể cung cấp cho các gia đình thông tin để 
giúp họ chọn thực phẩm có lợi cho sức khỏe cho con cái. 
Chính sách về ăn uống có lợi cho sức khỏe của dịch vụ 
phải có những quy định rõ ràng cho các gia đình về các 
loại thức ăn và đồ ăn lót dạ phù hợp.

Khi trẻ em có yêu cầu cụ thể về thực phẩm, thích hoặc 
không thích, có lẽ các gia đình nên nói chuyện với nhân 
viên để thương lượng các cách thức hữu ích nhằm bảo 
đảm nhu cầu dinh dưỡng của trẻ sẽ được đáp ứng. 
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Các gợi ý về cung cấp cho trẻ em thức ăn có lợi 
cho sức khỏe 
•   Chọn nhiều loại thức ăn khác nhau, sử dụng Kim tự 

tháp Ăn Uống Có Lợi Cho Sức Khỏe (Healthy Eating 
Pyramid) của Nutrition Australia làm kim chỉ nam. Quý 
vị có thể xem hoặc tải xuống Kim tự tháp Ăn Uống Có 
Lợi Cho Sức Khỏe phiên bản mới nhất từ trang mạng 
Nutrition Australia: www.nutritionaustralia.org

•   Có nhiều loại bánh mì khác nhau để có thể bao gồm 
trong bữa ăn trưa có lợi cho sức khỏe, như các loại 
bánh mì xăng-uých khác nhau như nhiều loại hạt, bột 
thô (nguyên hạt), trắng, giàu chất xơ, lúa mạch đen, 
cũng như bánh mì ổ và bánh mì dẹt

•   Trộn và kết hợp nhân bánh mì có lợi cho sức khỏe, 
chẳng hạn như:

    -         thịt nạc, các thứ thay thế thịt và thức ăn chế biến 
từ sữa, như giăm-bông, thịt gà, thịt bò, đậu phụ/tàu 
hủ, trứng và pho-mát 

    -  cá đóng hộp như cá ngừ, cá hồi và cá mòi 

    -   các loại rau củ như cà chua, cần tây, cà rốt, rau 
mầm (sprouts) và rau xà lách (lettuce) 

    -   các thức ăn trét có lợi cho sức khỏe như vegemite, 
kem phết pho-mát, v.v. 

•   Cung cấp nhiều loại đồ ăn lót nhẹ 
có lợi cho sức khỏe, bao gồm trái 
cây tươi, pho-mát cục, thanh rau củ, 
các món bổ dưỡng để chấm, bánh gạo, 
bánh pơ-ti-panh (pikelets), trái cây khô và các 
loại hạt hỗn hợp

•   Cung cấp các chai nước, đồng thời có thể cũng là 
nguồn giữ mát bởi vì chúng đã đông lạnh và đặt trong 
hộp đựng thức ăn trưa

Xin lưu ý rằng một số dịch vụ có thể không cho phép các 
sản phẩm hạt tại dịch vụ do các phản ứng dị ứng có thể 
xảy ra ở trẻ em hoặc người lớn. 

https://nutritionaustralia.org/

