Ages & Stages
Questionnaires
Biên bản ®cuộc

họp với Phụ huynh

Ngày họp: ________________________________________________
Họ tên trẻ: _______________________________________________

Cha mẹ hoặc người chăm sóc: _______________________________

Ngày sinh: _______________________________________________

__________________________________________________________

Ngày hoàn thành ASQ: ____________________________________
Tuổi của trẻ tại thời điểm sàng lọc (số tháng/số ngày): _________

Animateur de la rencontre : _________________________________
Người điều khiển buổi họp:__________________________________

Bảng hỏi ASQ sử dụng: ______________________________________

Những người tham dự khác: _________________________________

Mục tiêu cuộc họp: Mục tiêu cuộc họp nhằm chia sẻ kết quả sàng lọc ASQ với anh/chị và cho phép chúng ta có thể trao đổi với nhau
về sự phát triển của con. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu anh/chị có thêm các mục tiêu cho cuộc họp này.

Điểm mạnh của con: Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về các lĩnh vực con phát triển mạnh thông qua sàng lọc ASQ và do anh/chị
cũng như các thành viên khác chia sẻ.

Lĩnh vực cần quan tâm: Chúng ta sẽ cùng thảo luận các lĩnh vực cần quan tâm được xác định thông qua sàng lọc ASQ, bao gồm các
mục ở trang Câu hỏi chung và các mối quan tâm về phát triển hoặc hành vi khác mà anh/chị và các thành viên trong nhóm có thể có.

Kế hoạch theo dõi tiếp theo: Chúng ta sẽ thảo luận các bước tiếp theo (được đánh dấu dưới đây) mà chúng tôi đề xuất dựa trên kết
quả sàng lọc ASQ của con anh/chị.

Cho trẻ thực hiện/thực hành các hoạt động khác nhau và kiểm tra lại trong ______ tháng.
Chúng tôi sẽ thông báo kết quả này cho bác sỹ hoặc bác sỹ nhi khoa.
Chúng tôi đề nghị cho trẻ qua kiểm tra (khoanh tròn mục thích hợp) thính lực, thị lực, hoặc biểu hiện hành vi.
Chúng tôi đề nghị đưa trẻ đến bác sỹ hoặc các trung tâm chăm sóc sức khỏe ở cộng đồng với lý do sau:
______________________________________________________________________________________________________________.
Chúng tôi đề nghị chuyển trẻ tới các chương trình can thiệp sớm/giáo dục đặc biệt để đánh giá chuyên sâu
Không cần hoạt động theo dõi tiếp nào vào thời điểm này.
Khác: _________________________________________________________________________________________________________.
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