ti‹u sº phát tri‹n và sÙc khÕe trÞ em (3-5 tu°i)
(CHILD HEALTH AND DEVELOPMENTAL HISTORY - 3-5 YEARS – Vietnamese)
Ngày hoàn tÃt :________________________________________

NgÜ©i hoàn tÃt:_______________________________________________________

Nam
N»

Tên trÈ

Ngày sanh

Tên phø huynh/NgÜ©i giám h¶

ñiŒn thoåi (

ñÎa chÌ

Thành phÓ

Tu°i

(For office use only)
Child’s Record #

)

SÓ bÜu chánh

NgÜ©i nào sÓng v§i trÈ cûa quš vÎ? _____________________________________________________________________________________
(Nh»ng) ngôn ng» nói ª nhà __________________________________________________________________________________________
Con cûa quš vÎ có thÜ©ng Çi khám bác sï hay y tá không? _____________ Con cûa quš có thÜ©ng khám nha sï không? ______________
# lÀn khám/næm

Quš vÎ có mua bäo hi‹m sÙc khÕe cho con mình không?

# lÀn khám/næm

có

không

Hãng bäo hi‹m __________________________________________ Nhóm # ________________________________________
Quš vÎ có th¡c m¡c hay lo l¡ng vŠ con mình không? Chúng ta có th‹ nói vŠ ÇiŠu này hôm nay.
Xin k‹ ra lo l¡ng cûa quš vÎ: ___________________________________________________________________________________________
Xin mô tä nhu cÀu và Üu Çi‹m Ç¥c biŒt nào cûa con quš vÎ: _________________________________________________________________
Xin Çánh dÃu vào ô n‰u quš vÎ hay con mình dùng:

Ki‹m tra sÙc khÕe trÈ và trÈ vÎ thành niên

ChÜÖng trình theo sát

Giáo døc gia Çình vŠ tu°i Ãu thÖ (ECFE)

Khªi ÇÀu s§m

WIC

ChuÄn bÎ cho vào trÜ©ng h†c

ChÌ dÅn cho phø huynh

Phòng æn

Xin Çánh dÃu vào (các) ô n‰u quš vÎ có th¡c m¡c hay lo l¡ng vŠ con cûa mình:
sÙc khÕe

h†c tÆp

da/thâm tím, mŠ Çai

m¡t/thÎ l¿c

ræng

miŒng

Çi b¶/cân b¢ng

xã h¶i (bån bè)

vÈ bên ngoài

khác ___

hành vi

nói

tæng trÜªng

tai/thính giác

mÛi

h†ng

bao tº

Çi vŒ sinh

mÙc hoåt Ç¶ng

cäm xúc/tâm trång

thª/ho

nhÙc ÇÀu

Xin Çánh dÃu ô thích Ùng v§i con cûa quš vÎ và giäi thích:
dÎ Ùng thÙc æn và/ho¥c thuÓc _____________________________________________________________________________________
uÓng thuÓc, thäo dÜ®c, và/ho¥c sinh tÓ _____________________________________________________________________________

SÙc khÕe

khám chuyên gia sÙc khÕe _______________________________________________________________________________________
bŒnh n¥ng _____________________________________________________________________________________________________
bÎ thÜÖng n¥ng hay bÃt tÌnh_______________________________________________________________________________________
n¢m viŒn và/ho¥c phÅu thuÆt _____________________________________________________________________________________
các vÃn ÇŠ trong lúc mang thai hay sanh con (cûa bà mË) ______________________________________________________________
lúc sanh, n¢m viŒn lâu hÖn mË ____________________________________________________________________________________
NgÜ©i trong gia Çình thÌnh thoäng có cùng vÃn ÇŠ vŠ sÙc khÕe. Xin nêu ra vÃn ÇŠ sÙc khÕe gia Çình:
_________________________________________________________________________________________________________________

Xem trang sau.

Xin Çánh dÃu vào (các) ô mô tä con cûa quš vÎ:

Thói quen æn uÓng

uÓng b¢ng ly

uÓng b¢ng chai

Çang trong ch‰ Ç¶ æn uÓng Ç¥c biŒt

M‡i ngày, æn m¶t sÓ thÙc æn tØ các nhóm th¿c phÄm này:
trái cây (cam, táo, chuÓi, xoài, cà chua)

rau cäi (rau mÒng tÖi, b¡p, ÇÆu, khoai tây, b¡p cäi)

s»a, phô mai, ya ua, ÇÆu hû

bánh mì, ngÛ cÓc, cÖm, bánh mì b¡p, bánh qui, nuôi

thÎt, cá, thÎt gia cÀm, bÖ ÇÆu ph†ng, ÇÆu, rau ÇÆu, trÙng

bánh cookie, bánh ng†t, kËo, bánh pie, bÖ, ÇÒ chiên

M‡i ngày, uÓng:
s»a

nÜ§c ép trái cây

nÜ§c trái cây

s»a b¶t

Kool-Aid

nÜ§c

nÜ§c có ga

Xin Çánh dÃu tÃt cä các ô mô tä con cûa quš vÎ:
Con cûa quš vÎ sÓng hay chÖi trong nhà ho¥c tòa nhà xây trÜ§c:

1950

1978 và Çang ÇÜ®c sºa låi

Có ngÜ©i nào trong nhà hay ngÜ©i chæm sóc trÈ:

hút thuÓc lá

uÓng rÜ®u

ma túy hè phÓ

ÇiŠu kiŒn không an toàn

Nhà ª/an toàn

Con cûa quš vÎ có bÎ änh hÜªng bªi:

båo l¿c

có súng

Quš vÎ có th¡c m¡c, lo l¡ng, hay muÓn có thông tin vŠ:
nón/an toàn Çi xe Çåp

oxít cacbon

gi» trÈ

nuôi dåy trÈ

khóc

phåt

mÓi quan hŒ trong gia Çình

ÇiŒn thoåi cÃp cÙu/ÇÜ©ng dây nóng

ÇÒ chÖi/an toàn sân chÖi

k‰ hoåch thoát hÕa hoån

an toàn vŠ súng

nhà trÈ/trÜ©ng h†c

nhiÍm Ç¶c chì

các vÃn ÇŠ nuôi dåy trÈ khác

ng¶ Ç¶c (xi rô làm tØ (Ipecac)

døng cø phòng ngØa cho th‹ thao

dây/gh‰ an toàn trong xe

k‰ hoåch lúc th©i ti‰t kh¡c nghiŒt

ngû

thi‰t bÎ dò khói

an toàn khi có ngÜ©i lå

xem TV

dåy con

dåy trÈ Çi vŒ sinh

cÃt gi» chÃt chùi rºa/thuÓc

H†c tÆp/Phát tri‹n

Xin Çánh dÃu vào tÃt cä các ô mô tä con cûa quš vÎ:
Ç‰m sÓ tØ 1 t§i 10

có vÈ vøng vŠ khi dùng tay

nói l¡p, cà læm

có vÈ vøng vŠ; vÃp chân, té, Çi hay chåy không v»ng

ngÜ©i khác nói khó hi‹u

ít chÖi v§i trÈ khác

hi‹u ngÜ©i khác

theo sát hay buÒn khi xa quš vÎ

chÌ hay cho bi‰t món ÇÒ nào l§n hÖn trong hai món

có vÈ dÍ làm quen

hi‹u “m¶t”, ÇÜa cho quš vÎ chÌ m¶t món khi ÇÜ®c hÕi

nhút nhát, s® hãi, hay lo l¡ng nhiŠu

bi‰t m‡i bàn tay có bao nhiêu ngón

hành Ç¶ng non n§t so v§i tu°i

so sánh ÇÒ vÆt, thí dø, nói “cái này l§n hÖn, n¥ng hÖn,” v.v...

có vÈ buÒn rÀu, khóc, khóc nhè

Ç‰m ÇÜ®c ba hay nhiŠu ÇÒ vÆt hÖn

khó khæn khi tÆp trung chú š

vë vòng tròn hay các hình dång khác

có vÈ quá hung hæng

nói cho bi‰t khi có món ÇÒ dài hÖn hay ng¡n hÖn

không ngÒi yên

vi‰t tên hay m¶t phÀn

chÖi theo nhiŠu cách khác nhau

Do Ban Giáo Døc Minnesota trình bày;
Ban SÙc KhÕe Minnesota; Ban DÎch Vø Nhân S¿ Minnesota; và Bác sï Harry Ireton, ñåi H†c Minnesota.
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