Con cái của qúi vị ra sao:
Khi tới tuổi đi học, đa số các em có thể:



Đối thoại









Giao tiếp






Cử Xử













Đối phó với
môi trường

Học hỏi



















Hãy nói cho ai đó biết nếu con qúi vị:

Nói thành các câu để cho người khác biết em muốn gì
hoặc không muốn gì thí dụ, “con muốn đi ra ngoài”
Nói để cho người ngoài hiểu được em thí dụ như thầy cô,
những người bán hàng
Nói cho qúi vị biết điều gì đã xảy ra ở trong trường
Trả lời và đặt ra những câu hỏi đơn giản
Làm theo những chỉ thị bao gồm từ 2-3 bước. Thí dụ như
“Hãy đi và lấy đồ ăn trưa rồi ngồi xuống ăn”







Ôm và hôn gia đình
Đợi, chờ tới phiên, nhường các món đồ chơi
Chơi được với một hoặc hai em khác thí dụ như chơi thẩy
banh và bắt banh
Thưởng thức trò chơi giả bộ
Thưởng thức một số các trò chơi khác nhau ở trong nhà
cũng như ở ngoài trời
Hiểu được nhu cầu hoặc cảm xúc của người khác thí dụ,
em biết sợ lỡ người khác bị tổn thương
Nói chuyện đàm thoại với bạn bè, biết chờ tới phiên khi
nào nói và khi nào nghe
Làm việc trong khoảng trống dành riêng cho chúng
Biết đối phó với cơn giận giữ và biết tránh các cơn ăn vạ
Kiên nhẫn chờ đợi để được chú ý trong một vài phút
Ngồi tại bàn được 10 phút
Chịu được thay đổi
Làm xong việc và dọn dẹp
Cùng xếp hàng với các trẻ em khác theo giờ quy định
Hiểu được sự cần thiết về an toàn thí dụ như đường xá,
mức độ cao
Tuôn theo những luật lệ đơn giản
Mặc đồ đồng phục kể cả đội nón
Đối phó được khi ở trong một lớp học ồn ào và đi tới đi
lui một cách vui vẻ
Ngồi cạnh các em khác
Xếp hàng mà không thấy khó chịu
Ngồi xuống nền nhà khi đến giờ theo nhóm
Biết lắng nghe khi có người yêu cầu
Sử dụng đồ đạc đàng hoàng thí dụ, dùng bút chì để vẽ






Hát bài hát mà em biết
Phân loại các đồ vật thí dụ, phân theo nhóm hoặc hình
Tỏ cho biết là thích xem Tivi, máy vi tính, iPad
Biết cầm sách lên không bị ngược
Dùng sách để thưởng thức hoặc để coi hình
Ngồi yên và lắng nghe đọc truyện trong một vài phút
Dùng các dụng cụ khác nhau như bút chì, bút mầu, kéo
Cầm viết chì bằng ba ngón tay để giữ cho chắc.
Nhận được số
Đếm tới số 20
Tập trung trong một thời gian ngắn từ 5 đến 10 phút
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Không thể nói cho qúi vị biết em cần hoặc muốn gì
Không thể chờ tới phiên trong lúc đàm thoại
Chỉ nói về thứ gì mà em đặc biệt ưa thích
Không thể làm theo các chỉ thị
Lập lại những gì qúi vị nói hay những gì các em nghe được
từ Tivi
Không có phản ứng gì khi gọi đến tên em
Không biết dùng ánh mắt đúng cách
Thích một mình
Không tỏ ra là thích các trẻ em khác
Không biết chơi với các trẻ em khác
Không biết chơi ‘trò gỉa bộ’ như thế nào (thí dụ như tiệc
ăn uống, chơi búp bê, chơi xe)
Tránh né những người khác hoặc trở nên bực bội khi có
khách đến thăm.

Bị rất là lo lắng hoặc buồn bực vì những thay đổi đến thói
quen hằng ngày của chúng
Vỗ tay nhè nhẹ, đu đưa người, xoay tròn người hoặc nhảy
Có một sở thích mãnh liệt về một đề tài
Có sở thích về một đề tài bất thường (thí dụ, máy lạnh)
Chơi với các đồ vật một cách bất thường (thí dụ, chỉ xoay
bánh xe thay vì đẩy xe)
Lập đi lập lại cùng một động tác (thí dụ, xếp các đồ vật
thành một hàng thẳng, lập đi lập lại cùng một kiểu chơi)
Sợ những âm thanh bình thường thí dụ, máy hút bụi, máy
thổi cho khô tay
Lấy tay bịt tai lại ở những nơi ồn ào
Chỉ ăn một số đồ ăn mà thôi, tùy theo nhiệt độ, màu,
cứng hoặc mềm, loảng hay đặc
Ghét gội đầu, chải đầu hoặc cắt tóc
Nhìn những đồ vật bằng một cách bất thường thí dụ, nhìn
từ khóe mắt của chúng
Dường như không biết khi nào người em lạnh hoặc nóng
Dường như không biết đau
Ngửi hoặc liếm những đồ vật không phải đồ ăn
Chỉ thích một số hạn hẹp các đề tài
Có những kỹ năng không đều (thí dụ, em có thể đọc
những chữ dài một cách dễ dàng tuy nhiên em không
hiểu nghĩa; có thể nói được tên của những con khủng
long nhưng lại không thể dùng ngôn ngữ để nói về những
gì em cần hoặc muốn)
Gặp khó khăn khi làm theo các chỉ thị

Tự chăm sóc














Tự đi vệ sinh một mình
Tự cởi được hết quần áo của em ra
Tự mặc được hầu hết quần aó của mình
Tự lau người cho khô sau khi tắm xong
Tự đút ăn một mình
Tự mở bao bọc đồ ăn ra
Nhận ra được đồ đạc của mình
Tự lấy nước uống khi thấy khát
Nhờ người khác giúp
Hầu như ngủ qua đêm
Tự chùi mũi
Biết nói tên mình khi có ai hỏi đến
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Vẫn cần được giúp đỡ trong việc đi vệ sinh (thí dụ, phải
kêu em đi tiêu tiểu , thay tã)
Không thể tự mặc và cởi áo chui đầu hoặc tự xỏ/cởi giầy
Không chịu ăn ở nơi khác
Chỉ ăn một số đồ ăn mà thôi
Không thể nhờ người khác giúp

