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Cho phép sử dụng M-CHAT-R/FTM 

Bảng kiểm được điều chỉnh nhằm Sàng lọc trẻ tự kỷ dưới 3 tuổi, được chỉnh sửa với bản theo dõi (M-

CHAT-R/F; Robins, Fein, & Barton, 2009) là một công cụ bao gồm 2 giai đoạn nhằm sàng lọc ý kiến 

của cha mẹ để đánh giá nguy cơ Rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder-ASD). M-CHAT-R/F 

được tải miễn phí vì một số mục đích như quan sát lâm sàng, nghiên cứu và giáo dục.Để tải của M-

CHAT-R/F và các tài liệu liên quan, xin truy cập trang web được ủy quyền www.mchatscreen.com.  

M-CHAT-R/F là một công cụ có bản quyền, để sử dụng M-CHAT-R/F, phải thực hiện theo các hướng

dẫn sau:

(1) In lại/ tái bản M-CHAT-R phải bao gồm quyền tác giả,  đặt (©2009 Robins, Fein, & Barton) phía 
dưới trang. Nếu không được phép của tác giả, không được thay đổi nội dung, cấu trúc và các hướng dẫn.

(2) Cần sử dụng trọn bộ công cụ M-CHAT-R. Bằng chứng cho thấy rằng chỉ sử dụng một số nội dung sẽ 

không phản ánh đầy đủ đặc tính tâm lý.

(3) Các bên quan tâm về in ấn, tái bản M-CHAT-R/F (ví dụ, in sách hoặc tạp chí khoa học) hoặc tài liệu 
điện tử (ví dụ, cấu phần của hồ sơ bệnh án kỹ thuật số hoặc cấu phần của gói phần mềm) phải liên hệ 

với Diana Robins để được phép sử dụng (mchatscreen2009@gmail.com).

(4) Nếu bạn làm việc tại các cơ sở y tế, và bạn muốn kết hợp các câu hỏi thuộc giai đoạn 1 của M-

CHAT-R vào hồ sơ bệnh án điện tử (EMR), bạn có thể làm như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử 
dụng hồ sơ bệnh án điện tử của bạn vào một mục đích thực hành khác, xin vui lòng liên hệ với Diana 

Robins để được cấp giấy phép sử dụng. 

Hướng dẫn sử dụng 

Công cụ M-CHAT-R có thể được tiến hành và cho điểm trong những đợt thăm khám sức khỏe định 

kỳ cho trẻ em, chuyên gia hoặc một nhà chuyên môn cũng có thể sử dụng bộ công cụ này nhằm đánh 

giá những nguy cơ mắc rối loạn phổ tự kỷ. Mục đích cơ bản của M-CHAT-R là tối đa hóa độ nhạy, 

nghĩa là để phát hiện tối đa số trường hợp có nguy cơ bị rối loạn phổ tự kỷ. Bởi vậy, tỷ lệ dương tính 

giả rất cao, nghĩa là không phải tất cả những trẻ em có điểm nguy cơ cao đều được chẩn đoán là rối 

loạn tự kỷ. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã phát triển những câu hỏi Theo dõi (Follow- up) 

(M-CHAT R/F). Thậm chí với cả các câu hỏi Follow-up này, một tỷ lệ lớn trẻ em dương tính với M-

CHAT-R cũng có thể không bị chẩn đoán là tự kỷ. Tuy nhiên, những trẻ này có thể có nguy cơ cao 

trong các rối loạn phát triển khác hoặc có thể bị chậm phát triển. Do vậy, đánh giá này cần thiết cho 

tất cả những trẻ có kết quả sàng lọc dương tính. Bạn có thể hoàn thành M-CHAT-R dưới 2 phút. Bạn 

có thể tải hướng dẫn chấm điểm tại http://www.mchatscreen.com cùng các tài liệu liên quan khác.  

http://www.mchatscreen.com/
mailto:mchatscreen2009@gmail.com
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© 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton 

Translated by Center for Creative Initiatives in Health and Population (CCIHP) and edited by Nguyen Thi Nha 

Trang, June 2015 

Hướng dẫn chấm điểm 

Câu trả lời “KHÔNG” cho tất cả các câu hỏi ngoại trừ câu 2, 5, và 12 cho thấy nguy cơ rối loạn tự 

kỷ. Với các câu hỏi 2, 5, và 12, câu trả lời “CÓ” thể hiện nguy cơ rối loạn tự kỷ. Thang cho điểm sau 

đây tối đa hóa những đặc tính đo lường tâm lý của M-CHAT-R  

NGUY CƠ-THẤP Tổng điểm là 0-2; nếu trẻ nhỏ hơn 24 tháng, làm lại một lần nữa sau 

sinh nhật 2 tuổi của trẻ. Chưa cần phải hành động gì trừ khi trong quá 

trình theo dõi bạn phát hiện nguy cơ rối loạn tự kỷ của trẻ. 

NGUY CƠ-TRUNG 

BÌNH 

Tổng điểm từ 3-7; thực hiện bảng hỏi Phần Theo dõi (Giai đoạn thứ 2 

của M-CHAT-R/F) để có thêm thông tin về những câu trả lời chỉ ra 

nguy cơ tự kỷ. Nếu điểm sàng lọc trẻ bằng bảng hỏi theo dõi vẫn là 2 

hoặc cao hơn, đứa trẻ được xác nhận có kết quả sàng lọc dương tính. 

Hành động cần thiết: Giới thiệu trẻ đi đánh giá chẩn đoán và xác định 

tính hợp lệ cho chương trình can thiệp sớm. Nếu điểm từ 0-1, đứa trẻ 

được có kết quả sàng lọc âm tính. Không cần hành động gì cả trừ khi 

quá trình theo dõi cho thấy nguy cơ của trẻ đối với rối loạn tự kỷ. Trẻ 

nên được sàng lọc lại trong các lần thăm khám sức khỏe tiếp theo. 

NGUY CƠ-CAO Tổng điểm từ 8 – 20; có thể bỏ qua bước sàng lọc bằng bảng hỏi theo 

dõi và ngay lập tức giới thiệu trẻ đi đánh giá chẩn đoán và xác định tính 

hợp lệ cho chương trình can thiệp sớm. 
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M-CHAT-RTM 

Hãy trả lời các câu hỏi sau về con bạn. Hãy nghĩ về cách cư xử thường xuyên của trẻ. Nếu bạn đã 

thấy trẻ có cách cư xử như vậy một vài lần, mà không phải thường xuyên thì hãy trả lời là không. 

Khoanh câu trả lời là có hoặc không cho tất cả các câu hỏi. Cảm ơn bạn. 

1. Nếu bạn chỉ vào một điểm trong phòng, con bạn có nhìn theo không? 

(VÍ DỤ, nếu bạn chỉ vào đồ chơi hay con vật, con bạn có nhìn vào đồ chơi đó hay 

con vật đó không?) 

Có Không 

2. Bạn có bao giờ tự hỏi liệu con bạn có bị điếc không? Có Không 

3. Con bạn có chơi trò chơi tưởng tượng hoặc giả vờ không?  

(VÍ DỤ, giả vờ uống nước từ một cái cốc rỗng, giả vờ nói chuyện điện thoại, hay giả 

vờ cho búp bê hoặc thú giả ăn?) 

Có Không 

4. Con bạn có thích leo trèo lên đồ vật không?  

(VÍ DỤ, trèo lên đồ đạc trong nhà, đồ chơi ngoài trời, hoặc leo cầu thang) 
Có Không 

5. Con bạn có làm các chuyển động ngón tay một cách bất thường đến gần mắt của bé 

không? 

(VÍ DỤ, con bạn có vẫy/ đưa qua đưa lại ngón tay gần mắt của bé) 

Có Không 

6. Con bạn có dùng ngón tay trỏ của bé để yêu cầu việc gì đó, hoặc để muốn được giúp 

đỡ không? 

(VÍ DỤ, chỉ vào bim bim hoặc đồ chơi ngoài tầm với) 

Có Không 

7. Con bạn có dùng một ngón tay để chỉ cho bạn thứ gì đó thú vị mà trẻ thích thú 

không? 

(VÍ DỤ, chỉ vào máy bay trên bầu trời hoặc 1 cái xe tải lớn trên đường) 

Có Không 

8. Con bạn có thích chơi với những đứa trẻ khác không? 

 (VÍ DỤ, con bạn có quan sát những đứa trẻ khác, cười với những trẻ này hoặc tới 

chơi với chúng không) 

Có Không 

9. Con bạn có khoe bạn những đồ vật bằng cách mang hay ôm chúng đến cho bạn xem- 

không phải để được bạn giúp đỡ, chỉ để chia sẻ với bạn không?  

(VÍ DỤ, khoe với bạn 1 bông hoa, thú giả, hoặc 1 cái xe tải đồ chơi) 

Có Không 

10. Con bạn có đáp lại khi được gọi tên không?  

(VÍ DỤ, con bạn có ngước tìm người gọi, nói chuyện, hay bập bẹ, hoặc ngừng việc 

bé đang làm khi bạn gọi tên của bé?) 

Có Không 

11. Khi bạn cười với con bạn, con bạn có cười lại với bạn không? Có Không 

12. Con bạn có cảm thấy khó chịu bởi những tiếng ồn xung quanh?  

(VÍ DỤ, con bạn có hét lên hay khóc khi nghe tiếng ồn của máy hút bụi, hoặc nhạc 

to?) 

Có Không 

13. Con bạn của bạn có đi bộ không? Có Không 

14. Con bạn có nhìn vào mắt bạn khi bạn đang nói chuyện với bé, chơi cùng bé hoặc mặc 

quần áo cho bé không? 
Có Không 
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15. Con bạn có bắt chước những điều bạn làm không?  

(VÍ DỤ, vẫy tay bye bye, vỗ tay, hoặc tạo ra những âm thanh vui vẻ khi bạn làm) 
Có Không 

16. Nếu bạn quay đầu để nhìn gì đó, con bạn có nhìn xung quanh để xem bạn đang nhìn 

cái gì không? 
Có Không 

17. Con bạn có cố gắng gây sự chú ý để bạn phải nhìn vào bé không?  

(VÍ DỤ, con bạn có nhìn bạn để được bạn khen ngợi, hoặc nói “nhìn” hoặc “nhìn 

con”? 

Có Không 

18. Con bạn của bạn có hiểu bạn nói gì khi bạn yêu cầu con làm không?  

(VÍ DỤ, Nếu bạn không chỉ tay, con bạn có hiểu “để sách lên ghế” hoặc “đưa mẹ/bố 

cái chăn”không?) 

Có Không 

19. Nếu có điều gì mới lạ, con bạn có nhìn bạn để xem bạn cảm thấy thế nào về việc xảy 

ra không?  

(VÍ DỤ, nếu con bạn nghe thấy 1 âm thanh lạ hoặc thú vị, hoặc nhìn thấy đồ chơi 

mới, con bạn có nhìn bạn không?) 

Có Không 

20. Con bạn có thích những hoạt động mang tính chất chuyển động không?  

(VÍ DỤ, được lắc lư hoặc nâng lên hạ xuống trên đầu gối của bạn không? 
Có Không 

 



M-CHAT-R Follow-Up (M-CHAT-R/F)
TM

Cấp phép sử dụng 

Bảng kiểm sàng lọc tự kỷ cho trẻ từ 16-30 tháng gồm phần điều chỉnh và theo dõi (viết tắt là M-CHAT-

R/F; Robins, Fein, & Barton) được thiết kế để cùng sử dụng với công cụ M-CHAT-R. Bạn có thể tải M-

CHAT-R/F tại www.mchatscreen.com. 

M-CHAT-R/F là công cụ có bản quyển, chỉ được sử dụng bởi tác giả và những người có đăng ký bản 
quyền. M-CHAT-R và M-CHAT-R/F được sử dụng trong lâm sàng, nghiên cứu và cho mục đích giáo 
dục. Mặc dù đây là bộ công cụ miễn phí cho các mục đích sử dụng nêu trên, nhưng đây là một tài liệu có 
bản quyền, và không phải là một mã nguồn mở. Bất cứ ai quan tâm sử dụng M-CHAT-R/F như một sản 
phẩm thương mại, hoặc điện tử phải được sự đồng ý của Cô Diana L.Robins thông qua email 
mchatscreen2009@gmail.com.

Hướng dẫn sử dụng 

M-CHAT-R/F được thiết kế để sử dụng cùng với M-CHAT-R. M-CHAT-R có giá trị cho đánh giá 
nguy cơ bị rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ 16-30 tháng tuổi. Người sử dụng nên lưu ý rằng với phần Follow-up, 
khá nhiều trẻ thất bại trong sàng lọc bằng M-CHAT-R cũng có thể không bị chẩn đoán là phổ tự kỷ; tuy 
nhiên, những trẻ này có nguy cơ bị rối loạn phát triển khác hoặc bị chậm phát triển. Do vậy, phần 
Follow-up giúp sàng lọc những trẻ có kết quả dương tính ở phần M-CHAT-R được đảm bảo chính xác 
hơn

Khi cha/ mẹ hoàn thành M-CHAT-R, ghi lại điểm sàng lọc cho con. Nếu kết quả là dương tính, tiếp tục 

sử dụng bảng hỏi phần Folow-up cho con, chỉ phỏng vấn Follow-up với các câu hỏi mà trẻ không đạt 

bằng công cụ MCHAT-R. 

Mỗi trang của cuộc phỏng vấn tương ứng với một câu hỏi từ MCHAT-R. Tiến hành phỏng vấn theo sơ 

đồ, đặt câu hỏi cho đến khi đưa ra kết quả ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT. Cha mẹ có thể đưa ra câu trả lời 

“có thể” cho các câu hỏi phỏng vấn. Nếu cha mẹ đưa ra câu trả lời “có thể” thì hỏi lại để xem trường 

hợp nào xảy ra thường xuyên hơn (“có” hay “không”). Ở những phần có đưa ra lựa chọn đáp án 

“Khác”, người phỏng vấn phải tự quyết định xem câu trả lời là Đạt hay Không đạt. 

Cách tính điểm với bộ công cụ M-CHAT-R/F tương tự như với M-CHAT-R, nhưng thay bằng các đáp 

án Đạt hoặc Không đạt. Kết luận dương tính nếu trẻ KHÔNG ĐẠT 2 câu hỏi kỳ của phần phỏng vấn 

Theo dõi. Trong trường hợp dương tính với M-CHAT R/F, cha mẹ nên đưa trẻ đi can thiệp sớm và 

chuẩn đoán tự kỷ càng sớm càng tốt. Lưu ý rằng nếu cha mẹ hoặc cán bộ y tế nghi ngờ trẻ bị tự kỷ, nên 

đưa trẻ đi đánh giá bất luận kết quả M-CHAT-R hoặc M-CHAT R/F là bao nhiêu.  
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Bảng chấm điểm M-CHAT-R Follow-UpTM 

Chú ý: Đạt/Không đạt đã thay thế cho Có/Không 

1. Nếu bạn chỉ vào một điểm trong phòng, con bạn có nhìn theo không? 

(VÍ DỤ, nếu bạn chỉ vào đồ chơi hay con vật, con bạn có nhìn vào đồ chơi đó hay 

con vật đó không?) 

Đạt 
Không 

đạt 

2. Bạn có bao giờ tự hỏi liệu con bạn có bị điếc không? Đạt 
Không 

đạt 

3. Con bạn có chơi trò chơi tưởng tượng hoặc giả vờ không?  

(VÍ DỤ, giả vờ uống nước từ một cái cốc rỗng, giả vờ nói chuyện điện thoại, hay giả 

vờ cho búp bê hoặc thú giả ăn?) 

Đạt 
Không 

đạt 

4. Con bạn có thích leo trèo lên đồ vật không?  

(VÍ DỤ, trèo lên đồ đạc trong nhà, đồ chơi ngoài trời, hoặc leo cầu thang) 
Đạt 

Không 

đạt 

5. Con bạn có làm các chuyển động ngón tay một cách bất thường đến gần mắt của bé 

không? 

(VÍ DỤ, con bạn có vẫy/ đưa qua đưa lại ngón tay gần mắt của bé) 

Đạt 
Không 

đạt 

6. Con bạn có dùng ngón tay trỏ của bé để yêu cầu việc gì đó, hoặc để muốn được giúp 

đỡ không? 

(VÍ DỤ, chỉ vào bim bim hoặc đồ chơi ngoài tầm với) 

Đạt 
Không 

đạt 

7. Con bạn có dùng một ngón tay để chỉ cho bạn thứ gì đó thú vị mà trẻ thích thú 

không? 

(VÍ DỤ, chỉ vào máy bay trên bầu trời hoặc 1 cái xe tải lớn trên đường) 

Đạt 
Không 

đạt 

8. Con bạn có thích chơi với những đứa trẻ khác không? 

 (VÍ DỤ, con bạn có quan sát những đứa trẻ khác, cười với những trẻ này hoặc tới 

chơi với chúng không) 

Đạt 
Không 

đạt 

9. Con bạn có khoe bạn những đồ vật bằng cách mang hay ôm chúng đến cho bạn xem- 

không phải để được bạn giúp đỡ, chỉ để chia sẻ với bạn không?  

(VÍ DỤ, khoe với bạn 1 bông hoa, thú giả, hoặc 1 cái xe tải đồ chơi) 

Đạt 
Không 

đạt 

10. Con bạn có đáp lại khi được gọi tên không?  

(VÍ DỤ, con bạn có ngước tìm người gọi, nói chuyện, hay bập bẹ, hoặc ngừng việc 

bé đang làm khi bạn gọi tên của bé?) 

Đạt 
Không 

đạt 

11. Khi bạn cười với con bạn, con bạn có cười lại với bạn không? Đạt 
Không 

đạt 

12. Con bạn có cảm thấy khó chịu bởi những tiếng ồn xung quanh?  

(VÍ DỤ, con bạn có hét lên hay khóc khi nghe tiếng ồn của máy hút bụi, hoặc nhạc 

to?) 

Đạt 
Không 

đạt 

13. Con bạn của bạn có đi bộ không? Đạt 
Không 

đạt 

14. Con bạn có nhìn vào mắt bạn khi bạn đang nói chuyện với bé, chơi cùng bé hoặc mặc 

quần áo cho bé không? 
Đạt 

Không 

đạt 

15. Con bạn có bắt chước những điều bạn làm không?  

(VÍ DỤ, vẫy tay bye bye, vỗ tay, hoặc tạo ra những âm thanh vui vẻ khi bạn làm) 
Đạt 

Không 

đạt 
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16. Nếu bạn quay đầu để nhìn gì đó, con bạn có nhìn xung quanh để xem bạn đang nhìn 

cái gì không? 
Đạt 

Không 

đạt 

17. Con bạn có cố gắng gây sự chú ý để bạn phải nhìn vào bé không?  

(VÍ DỤ, con bạn có nhìn bạn để được bạn khen ngợi, hoặc nói “nhìn” hoặc “nhìn 

con”? 

Đạt 
Không 

đạt 

18. Con bạn của bạn có hiểu bạn nói gì khi bạn yêu cầu con làm không?  

(VÍ DỤ, Nếu bạn không chỉ tay, con bạn có hiểu “để sách lên ghế” hoặc “đưa mẹ/bố 

cái chăn”không?) 

Đạt 
Không 

đạt 

19. Nếu có điều gì mới lạ, con bạn có nhìn bạn để xem bạn cảm thấy thế nào về việc xảy 

ra không?  

(VÍ DỤ, nếu con bạn nghe thấy 1 âm thanh lạ hoặc thú vị, hoặc nhìn thấy đồ chơi 

mới, con bạn có nhìn bạn không?) 

Đạt 
Không 

đạt 

20. Con bạn có thích những hoạt động mang tính chất chuyển động không?  

(VÍ DỤ, được lắc lư hoặc nâng lên hạ xuống trên đầu gối của bạn không? 
Đạt 

Không 

đạt 

 

Tổng điểm: ------------------- 
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1. Nếu bạn chỉ vào một điểm trong phòng, _________ (Tên trẻ) có nhìn theo không?   

 

Có                               Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                 Trả lời Có cho cả ví dụ  

                        ĐẠT và KHÔNG ĐẠT 

Hãy cho tôi một ví dụ về cách phản hồi của 

con bạn khi bạn chỉ vào một điểm nào đó (Nếu 

cha/ mẹ không đưa ra được một ví dụ ĐẠT 

như dưới đây, hỏi từng câu) 

Nếu bạn chỉ vào một cái gì đó, trẻ thường 

làm gì? 

Các ví dụ ĐẠT: 

Nhìn vào đồ vật Có Không 

Chỉ vào đồ vật Có Không 

Nhìn và nhận xét về đồ vật Có Không 

Nhìn nếu cha/ mẹ chỉ và nói “nhìn 

kìa!” 

 

Có 

 

Không 

 

Các ví dụ KHÔNG ĐẠT 

Không phản ứng gì/ lờ cha/ mẹ đi  Có Không 

Nhìn xung quanh phòng một cách 

ngẫu nhiên 

Có Không 

Nhìn vào ngón tay của cha/ mẹ Có Không 

 

Trả lời Có chỉ 

trong các ví dụ 

ĐẠT  

ĐẠT 

Trả lời Có chỉ 

với ví dụ  

KHÔNG ĐẠT 

KHÔNG 

ĐẠT 

Hành động nào con bạn thực hiện 

thường xuyên hơn? 

Hầu hết làm giống 

ví dụ ĐẠT 

Hầu hết làm giống ví 

dụ KHÔNG ĐẠT 

ĐẠT KHÔNG 

ĐẠT 
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2.   Bạn đã nói rằng bạn không biết liệu con mình có bị điếc không? Điều gì khiến bạn có suy nghĩ 

đó?



 

 

 

 

  

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỎI TẤT CẢ CÁC TRẺ:           

ĐẠT  

Con bạn có … 

 

Lờ âm thanh  không? Có Không 

Lờ người khác đi không? Có Không 

 

Không cả 2 

KHÔNG ĐẠT 

Có 1 trong 2 

Trẻ đã bao giờ kiểm tra khả năng nghe chưa? 

Có Không 

Kết quả kiểm tra khả năng nghe thế nào? (chọn 1): 

Khả năng nghe bình thường 

Khả năng nghe dưới mức bình thường 

Không cho kết quả rõ ràng 
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3. ________ (Tên trẻ) có chơi trò giả vờ không? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Có 

Hãy kể cho tôi 1 ví dụ về trò chơi giả vờ của 

con bạn. (Nếu cha/ mẹ không đưa ra được 

một ví dụ ĐẠT như dưới đây, hỏi từng câu) 

Con bạn đã từng… 

Giả vờ uống nước từ 1 cái cốc đồ chơi chưa? Có Không 

Giả vờ ăn từ 1 cái thìa hoặc dĩa đồ chơi chưa? Có Không 

Giả vờ nói chuyện điện thoại chưa? Có Không 

Giả vờ cho búp bê hoặc thú nhồi bông ăn thức ăn thật hoặc tưởng tượng 

chưa? 

Có Không 

Đẩy 1 cái xe như thể nó đang đi trên 1 con đường giả vờ chưa? Có Không 

Giả vờ là một robot, một máy bay, một nữ diễn viên ballet, hoặc bất kỳ 

nhân vật yêu thích khác chưa? 

Có Không 

Đặt một nồi đồ chơi trên một bếp giả vờ chưa? Có Không 

Giả vờ khuấy thức ăn chưa? Có Không 

Đặt một vật hoặc con búp bê vào một chiếc xe hơi hoặc xe tải như thể nó là 

người lái xe hoặc hành khách chưa? 

Có Không 

Giả vờ hút bụi thảm, quét nhà hoặc cắt cỏ chưa? Có Không 

Khác (mô tả) 

 

 

Có Không 

 

Có cho bất cứ câu 

hỏi nào 

Không cho tất cả các 

câu hỏi 

ĐẠT KHÔNG 

ĐẠT 

Không 
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4. __________ (Tên trẻ) có thích leo trèo lên đồ vật không? 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 



Có Không 

Hãy ví dụ cho tôi về một thứ nào đó mà trẻ thích trèo 

lên. (Nếu cha/ mẹ không đưa ra được một ví dụ ĐẠT 

như dưới đây, hỏi từng câu) 

Trẻ có thích trèo lên… 

Cầu thang không? Có Không 

Ghế không? Có Không 

Đồ đạc trong nhà không? Có Không 

Thiết bị sân chơi ngoài trời không? Có Không 

 

Có một trong các câu 

trên 

Tất cả đều trả lời Không 

ĐẠT KHÔNG 

ĐẠT 
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5.  ____________ (Tên trẻ) có làm các chuyển động ngón tay một cách bất thường đến gần mắt của 

bé không? 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Có Không 

Hãy mô tả những chuyển động ngón tay của con bạn (Nếu cha/ mẹ không 

đưa ra câu trả lời trùng với các ví dụ ĐẠT phía dưới, hỏi lần lượt từng ví 

dụ) 

Con bạn có từng… 

(Phía dưới là các ví dụ câu trả lời ĐẠT) 

Nhìn vào bàn tay chưa? Có Không 

Chuyển động ngón tay 

khi chơi trò ú tìm chưa? 

Có Không 

 

Con bạn có từng… 

(Phía dưới là các ví dụ câu trả lời KHÔNG ĐẠT) 

Ngọ nguậy ngón tay gần mắt của con chưa? Có Không 

Giữ bàn tay của con và để gần mắt của con 

chưa? 

Giữ tay của mình ở cạnh bên mắt? 

Có Không 

Vỗ tay ở gần mặt của con chưa? Có Không 

Khác (mô tả):____________________________________ 

  

Có cho bất cứ câu 

nào phía trên 

Không tất cả các câu trên Có với bất cứ câu nào kể trên 

Việc này có diễn ra hơn 2 lần 1 

tuần không? 

Không Có 

KHÔNG ĐẠT 

ĐẠT 

ĐẠT 
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6.  Con bạn có dùng ngón tay trỏ của bé để yêu cầu việc gì đó, hoặc để muốn được giúp đỡ? 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

ĐẠT 

Có Không 

Nếu có thứ gì con bạn muốn nhưng ngoài tầm với, ví dụ như 

bim bim, đồ chơi ngoài tầm với, làm thế nào để con bạn lấy 

được chúng? (Nếu cha/ mẹ không đưa ra được một ví dụ 

ĐẠT như dưới đây, hỏi từng câu) 

Con bạn có… 

Với đồ vật đó bằng cả tay không? Có Không 

Dẫn bạn đến đồ vật đó không? Có Không 

Cố gắng tự lấy đồ vật đó không? Có Không 

Yêu cầu lấy đồ vật bằng từ ngữ hoặc tạo ra âm thanh 

không? 

Có Không 

 

Có cho bất cứ câu nào kể trên Không cho tất cả các câu trên 

Nếu bạn nói “Chỉ cho cha/ mẹ 

xem nào”, con bạn có chỉ vào 

thứ đó? 

Có Không 

ĐẠT 

KHÔNG 

ĐẠT 
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7. *Nếu vừa mới hỏi câu # 6, hãy bắt đầu như sau: Chúng ta vừa mới nói về dùng ngón tay trỏ để yêu cầu vật gì đó, 

HỎI TẤT CẢCon bạn có dùng ngón tay trỏ của bé để chỉ cho bạn thấy thứ gì đó thú vị mà trẻ thích thú không?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

Không KHÔNG 

ĐẠT 

ĐẠT 

KHÔNG 

ĐẠT 

Có HOẶC vừa để thể hiện sự thích thú và để được giúp đỡ 

Có Không 

Cho tôi 1 ví dụ về thứ mà con bạn thường chỉ 

cho bạn xem. (Nếu cha/ mẹ không đưa ra được 

một ví dụ ĐẠT như dưới đây, hỏi từng câu) 

Có bao giờ trẻ muốn bạn nhìn thấy những thứ thú vị như… 

 

Một cái máy bay trên trời? Có Không 

Một chiếc xe tải trên đường? Có Không 

Một con bọ trên mặt đất? Có Không 

Một con vật trong sân? Có Không 

 

Có Không 

Có cho bất cứ câu 

nào 

Làm thế nào để con thu hút sự chú ý của bạn 

đến thứ đó? Con bạn có dùng 1 ngón tay để chỉ 

không? 

Không tất cả các 

câu trên 

Con bạn làm vậy để thể hiện sự 

thích thú, chứ không phải để được 

giúp đỡ phải không? 
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8. ___________ (Tên trẻ) có hứng thú với những đứa trẻ khác không? 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KHÔNG 

ĐẠT 

    

    

 

Trẻ của bạn có… 

Chơi với 1 trẻ khác không? Có Không 

Nói chuyện với 1 trẻ khác không? Có Không 

Bập bẹ hoặc phát ra các âm thanh không? Có Không 

Quan sát hoặc nhìn trẻ khác Có Không 

Cười với trẻ khác không? Có Không 

Ban đầu ngại ngùng, nhưng sau đó cười? Có Không 

Hào hứng với một trẻ khác không? Có Không 

 

Có Không 

Có Không 

Con bạn có hứng thú với những đứa trẻ khác mà 

không phải anh chị em trong nhà? 

Khi bạn và con ở sân chơi hoặc siêu thị, con bạn 

có thường có biểu hiện tương tấc với những đứa 

trẻ khác không? 

Con bạn biểu hiện tương tấc như thế 

nào? 

(Nếu cha/ mẹ không đưa ra câu trả 

lời trùng với các ví dụ ĐẠT phía 

dưới, hỏi lần lượt từng ví dụ) 

Con của bạn có phản ứng với những 

trẻ em khác hơn một nửa thời gian 

chúng chơi với nhau không? 

Có Không 

Không cho tất 

cả các câu 

Có cho bất cứ câu nào 

kể trên 

Có Không 

ĐẠT 

ĐẠT KHÔNG 

ĐẠT 
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9. __________ (Tên trẻ) có khoe bạn những đồ vật bằng cách mang hay ôm chúng đến cho bạn xem? Không phải để 

được bạn giúp đỡ, chỉ để chia sẻ niềm vui với bạn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy cho một ví dụ về thứ mà 

con bạn thường mang hoặc 

ôm tới khoe bạn. (Nếu cha/ 

mẹ không đưa ra được một ví 

dụ ĐẠT như dưới đây, hỏi 

từng câu) 

 

Con bạn có thỉnh thoảng mang tới cho bạn… 

1 bức tranh/ảnh hoặc đồ chơi để khoe không? Có Không 

1 bức tranh mà bé mới vẽ xong không? Có Không 

1 bông hoa bé mới hái không? Có Không 

1 con bọ bé tìm thấy trong bãi cỏ không? Có Không 

1 vài khối hình mà bé mới xếp không? Có Không 

Khác:_______________________________________________________

___________________________________________________________ 

Có phải thỉnh thoảng những hành động đó chỉ để 

khoe bạn, chứ không phải để được bạn gúp đỡ 

phải không? 

 Có 
Không 

Có với bất cứ câu nào 

Không tất cả các 

câu 

Có Không 

ĐẠT 

KHÔNG 

ĐẠT 
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10. __________ (Tên trẻ) có đáp lại/ phản ứng gì lại khi được gọi tên không? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con bạn có…(phía dưới là các phản ứng ĐẠT) 

Tìm kiếm người gọi không? Có Không 

Nói hoặc bập bẹ không? Có Không 

Ngừng những việc đang làm lại 

không? 

Có Không 

 

 

Con bạn có…(phía dưới là những phản ứng KHÔNG ĐẠT) 

Không trả lời/phản ứng không? Có Không 

Có vẻ nghe nhưng phớt lờ bố mẹ không? Có Không 

   

Trả lời/ phản ứng chỉ khi bố mẹ đứng trước 

mặt không? 

Có Không 

Trả lời/ phản ứng chỉ khi có người chạm vào 

không? 

Có Không 

 

 

Có Không 

Cho ví dụ về cách mà trẻ phản ứng khi 

bạn gọi tên trẻ. (Nếu cha/ mẹ không đưa 

ra được một ví dụ ĐẠT như dưới đây, 

hỏi từng câu) 

Khi con bạn đang không mải tập trung vào một việc gì 

vui hoặc thú vị, con bạn làm gì khi bạn gọi tên trẻ? 

(Nếu cha/ mẹ không đưa ra được một ví dụ ĐẠT như 

dưới đây, hỏi từng câu) 

Những phản ứng nào con bạn thể hiện 

nhiều hơn? 

Có chỉ với ví dụ 

ĐẠT 
Có cả những phản hồi ĐẠT và KHÔNG ĐẠT 

Phản hồi ĐẠT Phản hồi 

KHÔNG ĐẠT 

Có chỉ với  

KHÔNG ĐẠT 

KHÔNG 

ĐẠT 

 

ĐẠT 
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11. Khi bạn cười với _________, con bạn có cười lại với bạn không? 

 

KHÔNG ĐẠT 

 

 

 

Có 

ĐẠT 

Điều gì khiến ___________ cười? (Nếu cha/ mẹ không đưa ra 

được một ví dụ ĐẠT như dưới đây, hỏi từng câu) 

Con của bạn có… 

(Bên dưới là các ví dụ ĐẠT) 
 

Cười khi bạn cười không?        Có   Không 

Cười khi bạn vào phòng không?        Có    Không 

Cười khi bạn đi xa về không?            Có    Không 

Con của bạn có… 

(Bên dưới là các ví dụ KHÔNG ĐẠT) 
 

Thường xuyên mỉm cười không?        Có    Không 

Cười với đồ chơi hoặc hoạt động  

con yêu thích không?                       Có   Không 

Cười vu vơ hoặc cười với một  

thứ không cụ thể?                                Có    Không 

Có chỉ với các 

ví dụ ĐẠT 

Có chỉ với ví dụ 

KHÔNG ĐẠT 
Có với cả các ví dụ ĐẠT và KHÔNG ĐẠT 

Con bạn thường xuyên làm giống 

nhóm ví dụ nào? 

Ví dụ ĐẠT  
ĐẠT 

Không 

Ví dụ KHÔNG ĐẠT 
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12. _____________ có cảm thấy khó chịu bởi bất cứ tiếng ồn nào không? 

                                

 

Con của bạn có phản ứng tiêu cực với tiếng….. 
 

Máy giặt không?  Có Không 

Trẻ em đang khóc không? Có Không 

Máy hút bụi không?  Có Không 

Máy sấy tóc không?  Có Không 

Xe cộ không?    Có Không 

Trẻ em hò hét và gào thét?  Có Không 

Nhạc to không?   Có Không 

Điện thoại/ chuông cửa reo?  Có Không 

Khu vực ồn ã như là siêu thị 

hoặc nhà hàng không?   Có Không 

Khác (mô tả):    Có Không 

---------------------------------------------------------------- 

Không 

ĐẠT 

Có từ 2 câu 

trở lên 

Con của bạn phản ứng với các âm thanh 

như thế nào? (Nếu cha/mẹ không đưa ra 

được một ví dụ ĐẠT như dưới đây, hỏi 

từng câu) 

Con của bạn có…. 

(Bên dưới là các câu trả lời ĐẠT) 

Bình tĩnh che tai của con không?      Có     Không 

Nói với bạn là con không thích  

tiếng ồn đó không?        Có     Không 

Con của bạn có…. 

(Bên dưới là các câu KHÔNG ĐẠT) 

La hét không?           Có     Không 

Khóc không?          Có     Không 

Che tai lại trong khi khó chịu?  Có  Không 

 

Có chỉ với các ví dụ 

ĐẠT 
Có chỉ với cả ví dụ ĐẠT và KHÔNG ĐẠT  

Có chỉ với các ví dụ 

KHÔNG ĐẠT 

Có 

Con bạn thường xuyên làm 

giống nhóm ví dụ nào? 

 

Ví dụ  

ĐẠT 

Con bạn có phản ứng tiêu cực với… 
 

Máy giặt không?  Có Không 

Trẻ em đang khóc không? Có Không 

Máy hút bụi không?  Có Không 

Máy sấy tóc không?  Có Không 

Xe cộ không?    Có Không 

Trẻ em hò hét và gào thét?  Có Không 

Nhạc to không?   Có Không 

Điện thoại/ chuông cửa reo?  Có Không 

Khu vực ồn ã như là siêu thị 

hoặc nhà hàng không?   Có Không 

Khác (mô tả):    Có Không 

_____________________________________________ 

Không 

ĐẠT 

Có từ 2 câu 

trở lên 

Con của bạn phản ứng với các âm thanh 

như thế nào? (Nếu cha/ mẹ không đưa 

ra được một ví dụ ĐẠT như dưới đây, 

hỏi từng câu) 

Con của bạn có…. 

(Bên dưới là các câu trả lời ĐẠT) 

Bình tĩnh che tai của mình không?      Có     Không 

Nói với bạn là con không thích  

tiếng ồn đó không?        Có     Không 

Con của bạn có…. 

(Bên dưới là các câu KHÔNG ĐẠT) 

La hét không?           Có     Không 

Khóc không?          Có     Không 

Che tai lại trong khi khó chịu?  Có  Không 

 

Có chỉ với các ví dụ 

ĐẠT 
Có chỉ với cả ví dụ ĐẠT và KHÔNG ĐẠT  

Có chỉ với các ví dụ 

KHÔNG ĐẠT 

Có 

 

 

 

Con bạn thường xuyên làm 

giống nhóm ví dụ nào? 

 

ĐẠT KHÔNG ĐẠT 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 

KHÔNG ĐẠT 
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13. ____________ có đi bộ không? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có Không 

Con bạn có đi bộ mà không cần 

nắm/ giữ thứ gì không? 

 

Có Không 

ĐẠT 

KHÔNG ĐẠT 
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14. _____________ có nhìn vào mắt bạn khi bạn đang nói chuyện với bé, chơi cùng bé hoặc mặc quần áo cho 

bé không? 

 

 

 

Có Không 

Cho tôi một ví dụ về việc con bạn 

nhìn vào mắt bạn (Nếu cha/ mẹ 

không đưa ra được một ví dụ 

ĐẠT như dưới đây, hỏi từng câu) 
Con bạn có nhìn vào mắt bạn ….. 

 

Khi con cần gì đó không?  Có        Không 

Khi bạn đang chơi với con không?  Có        Không 

Khi bạn cho con ăn không?   Có        Không 

Khi bạn thay tã cho con không?   Có        Không 

Khi bạn đọc truyện cho con nghe?  Có        Không 

Khi bạn nói chuyện với con không?  Có        Không 

Có từ 2 câu trở 

lên 

Có với một câu Không với tất cả các câu 

Có 

Không 

ĐẠT 

Hàng ngày, con bạn nhìn 

vào mắt bạn không? 

 

ĐẠT 

KHÔNG ĐẠT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có 

Khi bạn và con ở cùng nhau cả ngày, con có 

nhìn vào mắt bạn ít nhất 5 lần không? 

 

Có Không ĐẠT KHÔNG ĐẠT 

 

 

 

 

Không 
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15. ______________ có cố gắng bắt chước những điều bạn làm không? 

 

 

 

Không 

Hãy cho tôi một ví dụ về việc con 

cố gắng bắt chước bạn? (Nếu cha/ 

mẹ không đưa ra được một ví dụ 

ĐẠT như dưới đây, hỏi từng câu) 

 

Có 

Con bạn có cố gắng bắt chước bạn nếu bạn…. 

Lè lưỡi của bạn?  Có Không 

Tạo ra tiếng động vui tai? Có Không 

Vẫy chào tạm biệt?  Có Không 

Vỗ tay?    Có Không 

Đặt ngón tay lên môi để ra 

ký hiệu “suỵt”?   Có Không 

Hôn gió?   Có Không 

Khác (mô tả) 

_______________________________________ 

 

 

Có từ 2 câu trở lên Có với 1 câu hoặc trả lời Không tất cả 

ĐẠT KHÔNG ĐẠT 
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16. Nếu bạn quay đầu để nhìn gì đó, ________ có nhìn xung quanh để xem bạn đang nhìn cái gì không? 

 

Có 

ĐẠT KHÔNG ĐẠT 

Con bạn làm gì khi bạn quay đầu nhìn thứ gì 

đó? (Nếu cha/ mẹ không đưa ra được một ví 

dụ ĐẠT như dưới đây, hỏi từng câu) 

Không 

ĐẠT 

Con bạn có…… 

(Bên dưới là các ví dụ ĐẠT) 

 

Nhìn theo hướng mà bạn đang nhìn không?     Có      Không 

Chỉ vào vật mà bạn đang nhìn không?              Có      Không 

Nhìn xung quanh xem bạn đang nhìn cái gì?    Có      Không 

Con bạn có…… 

(Bên dưới là các ví dụ KHÔNG ĐẠT) 

 

Lờ bạn đi không?                 Có      Không 

Nhìn vào mặt bạn không?    Có      Không 

Có chỉ với 

các ví dụ 

ĐẠT 

Có chỉ với các 

ví dụ  

KHÔNG ĐẠT 

Ví dụ 

KHÔNG ĐẠT 

Có với cả các ví dụ 

ĐẠT và KHÔNG ĐẠT 

Hành động nào con bạn 

thực hiện thường xuyên 

hơn?? 

 
Ví dụ 

ĐẠT 
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17. _____________ có cố gắng gây sự chú ý để bạn phải nhìn vào bé không? 

 

 

Có Không 

Con bạn có…… 

 

Nói “Mẹ, nhìn này!” hoặc “Nhìn con này!” không?     Có      Không 

Nói bập bẹ hoặc gây tiếng động để kéo sự chú ý  

của bạn vào con không?             Có      Không 

Nhìn bạn để được bạn khen hoặc nhận xét không?        Có     Không 

Cứ nhìn bạn để xem bạn có đang nhìn con không?       Có     Không 

Khác (mô tả): 

----------------------------------------------------------------------------------

- 

KHÔNG ĐẠT ĐẠT 

Hãy cho tôi một ví dụ về việc con bạn cố gắng 

gây chú ý để bạn phải nhìn vào bé. (Nếu cha/ 

mẹ không đưa ra được một ví dụ ĐẠT như 

dưới đây, hỏi từng câu) 

 

Có với bất kể câu hỏi nào Không với tất cả các câu 



© 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton 

Translated by Center for Creative Initiatives in Health and Population (CCIHP) and edited by Nguyen Thi Nha Trang, 

June 2015 

18. _______________ có hiểu bạn nói gì khi bạn yêu cầu con làm không? 

 

ĐẠT 

Có Không 

KHÔNG ĐẠT 

ĐẠT 

KHÔNG ĐẠT 

Hãy cho tôi một ví dụ làm cách nào mà 

bạn biết con bạn hiểu bạn đang nói gì 

 

Khi có gợi ý cho con, con bạn có làm theo yêu 

cầu không? Ví dụ như khi bạn mặc quần áo để 

đi chơi, bạn bảo con hãy đi lấy giầy của mình, 

con có hiểu không?  

 

Nếu ví dụ chỉ ra 

rằng con bạn có 

thể hiểu một yêu 

cầu đơn giản mà 

không cần gợi ý 

bằng cử chỉ, 

điệu bộ 

 

Nếu ví dụ KHÔNG chỉ ra 

rằng con bạn có thể hiểu một 

yêu cầu mà không cần gợi ý 

bằng cử chỉ, điệu bộ 

 Có Không 

Khi không có gợi ý, con của bạn có làm theo được yêu 

cầu không? Ví dụ… hỏi cho đến khi bạn có một câu trả 

lời có hoặc sử dụng tất cả các ví dụ) 

(1) Khi bạn nói, “Cho mẹ xem giầy của con” mà không 

chỉ vào giầy, không có điệu bộ hoặc đưa ra gợi ý, con 

bạn có chỉ vào giầy của bé không?   

Có        Không 

(2) Nếu bạn nói, “Lấy cho mẹ cái chăn” hoặc nhờ lấy 

vài đồ khác mà không chỉ, không có điệu bộ hoặc không 

đưa ra gợi ý, con bạn có lấy cho bạn không?  

                   Có             Không 

(3) Nếu bạn nói, “Để quyển sách lên ghế” mà không chỉ, 

không tỏ điệu bộ, hoặc không đưa gợi ý, con bạn có để 

quyển sách lên ghê không?        Có              Không 

 

Không Có 

Nếu đến bữa cơm tối và 

thức ăn đã dọn lên bàn, 

và bạn bảo con ngồi 

xuống, con bạn có ngồi 

xuống bàn ăn không?  

 

Không với tất cả các câu Có với bất kể câu hỏi nào  
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19. Nếu có điều gì mới lạ, ____________ có nhìn bạn để xem bạn cảm thấy thế nào về việc xảy ra không? 

 
KHÔNG ĐẠT ĐẠT 

Nếu con bạn nghe thấy một tiêng động lạ 

hoặc tiếng động ghê sợ, con có nhìn mặt 

bạn trước khi có phản ứng không? 

Có Không 

ĐẠT 

Có Không 

Con có nhìn bạn khi gặp một người mới 

gặp/ mới quen không? 

ĐẠT Có Không 

Con có nhìn bạn khi con tiếp xúc với một cái gì đó xa 

lạ hay đáng sợ một chút không? 

Có Không 
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20. _____________ có thích những hoạt động mang tínhchuyển động không? 

 

 

Có với bất kể ví dụ cụ thể 

nào (hoặc đáp án “Khác” là 

câu trả lời tích cực)  

 

KHÔNG ĐẠT 

ĐẠT 

Có Không 

Con bạn có thích được tung 

lên hoặc đung đưa không? 

Không Có 

Khi bạn đung đưa hoặc tung con lên, 

con bạn có phản ứng như thế nào? 

(Nếu cha mẹ không đưa ra được 1 ví 

dụ như dưới đây, hỏi từng câu một) 

Con bạn có ….. 

Cười hoặc mỉm cười không?    Có     Không 

Nói chuyện hoặc nói bập bẹ được không? Có     Không 

Đòi chơi thêm bằng cách đưa tay ra không?  Có     Không 

Khác (mô tả): 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

ĐẠT 

Không với 

tất cả  


