
ASQ®-3 là gì?
ASQ-3 là một bộ các bảng hỏi về sự phát triển của trẻ em. Bảng hỏi đã được sử dụng hơn 20 năm 
nay để đảm bảo trẻ em phát triển tốt. Bộ bảng hỏi này được gọi là thang sàng lọc bởi vì nó đánh 
giá khả năng của trẻ ở các lĩnh vực phát triển quan trọng, chẳng hạn như nói, năng lực thể chất, 
kỹ năng xã hội và kỹ năng giải quyết vấn đề. ASQ-3 có thể giúp xác định điểm mạnh của con bạn 
cũng như bất kỳ lĩnh vực nào mà con có thể cần hỗ trợ.

Là cha mẹ hoặc người chăm sóc, bạn là nguồn thông tin tốt nhất về con của bạn. Ðó là lý do tại 
sao bảng câu hỏi ASQ-3 được thiết kế để bạn tự điền thông tin vào. Bạn sẽ chỉ cần 10-15 phút để 
hoàn thành. Rất nhanh và dễ dàng. Ðây là điểm mạnh của ASQ-3.

•   Bạn sẽ trả lời mỗi câu hỏi “có”, “thỉnh thoảng”, hoặc “chưa” dựa trên những gì con bạn có thể 
     làm ngay bây giờ. Câu trả lời của bạn giúp thể hiện điểm mạnh của con và những điểm mà con 
     có thể cần luyện tập thêm.
•   Ðể trả lời mỗi câu hỏi, bạn có thể thử cùng thực hiện các hoạt động vui và đơn giản với con. 
     Những hoạt động này khuyến khích con chơi, di chuyển và thực hiện các kỹ năng hằng ngày.
•   Sau khi bạn hoàn thành bảng hỏi, sẽ có chuyên gia chia sẻ kết quả với bạn.

Nếu con của bạn đang phát triển mà không có gì quan ngại, bạn không cần phải làm gì thêm 
nữa. Bạn có thể thử thực hiện bảng ASQ-3 tiếp theo khi con bạn lớn lên và học các kỹ năng mới. 
Có 21 bảng hỏi mà bạn có thể sử dụng cho trẻ từ 1 tháng đến 5 tuổi rưỡi. Nếu con của bạn gặp 
khó khăn với một số kỹ năng, chương trình sẽ giúp bạn lên kế hoạch tiếp theo. Phát hiện sớm 
chậm phát triển hoặc có vấn đề ở trẻ hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của trẻ.

Bạn là một đối tác tích cực trong việc học tập và phát triển của con. Bằng cách hoàn thành bảng 
hỏi ASQ-3, bạn đang đảm bảo cho con mình có sự khởi đầu tốt nhất có thể!

 

 

Ðể tìm hiểu thêm, vui lòng trao đổi với chuyên gia chăm 
sóc sức khoẻ hoặc giáo dục của bạn, 

hoặc tham khảo www.agesandstages.com 
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