
Rèn luyện khả năng thích nghi của con em
Là phụ huynh, lẽ tất nhiên quý vị muốn bảo vệ con em mình không bị khổ, nhưng tất cả con em sẽ 
phải đương đầu với khó khăn và thất bại. Tất cả trải nghiệm khác nhau – gia đình tan vỡ, bệnh tật, 
dọn tới thành phố khác, bắt đầu việc học hành tuổi thơ và nhà trẻ ở một cơ sở khác hoặc sự kiện đau 
thương – đều có thể làm cho khả năng thích nghi của con em quý vị bị thử thách.
Khả năng thích nghi là khả năng phục hồi sau khi có trải nghiệm bất lợi hoặc khó khăn. Chúng ta 
thường nghĩ con em sẽ tự động phục hồi, nhưng trên thực tế sự việc không phải vậy và dù không thể 
luôn luôn bảo bọc con em tránh khỏi mọi khó khắn, chúng ta có thể có thể giúp con em rèn luyện 
khả năng thích nghi và bảo đảm các em có các kỹ năng và sự trợ giúp để đối phó và thích nghi.

Phụ huynh có thể rèn luyện khả năng thích nghi của con em mình bằng cách nào?
Rèn luyện khả năng thích nghi là nuôi dưỡng mối quan hệ an toàn và thương yêu cũng như tạo ra 
các trải nghiệm nâng đỡ và tích cực để giúp con quý vị lớn khôn và phát triển.
Ngoài việc xây dựng mối quan hệ khăng khít với con, quý vị có thể giúp con rèn luyện khả năng 
thích nghi bằng cách:
•	 Biểu hiện cho con thấy quý vị quan tâm đến con và sẽ chăm lo cho nhu cầu của con.
•	 Nhận biết các cảm xúc và kỹ năng của con; đáp ứng nhu cầu của em bé và lo cho em bé khi nghe 

con khóc hay gây ra tiếng động.
•	 Mỉm cười và khen ngợi khi con làm được điều gì đó một mình
•	 Tán thưởng và khích lệ khi con thử những điều mới lạ và có cố gắng.
•	 Cho con biết những nội quy và hậu quả dễ hiểu và giải thích lý do của những nội quy đó.
•	 Hỏi và tôn trọng ý kiến của con.
•	 Để cho con có thời gian rộng rãi để làm những gì là sở trường của con.
•	 Giao trách nhiệm cho con tại nhà.
Dù quý vị và gia đình bị căng thẳng, điều quan trọng là phải luôn lạc quan với con, nhờ vậy quý vị 
trấn an con là quý vị thương và lo cho con.
Nhớ nói chuyện với nhà giáo dục tuổi thơ của con em về những gì xảy ra trong cuộc đời của con 
mình, nhờ vậy họ để ý kỹ hơn đến nhu cầu của con quý vị đặc biệt là trong những lúc gia đình bị 
căng thẳng. Tương tự, nhà giáo dục tuổi thơ của con có thể là nguồn hỗ trợ tuyệt vời để giúp quý vị 
hiểu một số thái độ/hành vi của con mình. Cùng nhau, phụ huynh, gia đình và cộng đồng có thể rèn 
luyện khả năng thích nghi của con quý vị và các em lớn khôn vui vẻ, khỏe mạnh và có thể đối phó 
với những thử thách trong cuộc sống.
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