M-CHAT-RTM
Xin Phép Giao Dӏch Phiên Bҧn M-CHAT-R
Sách kiӉPÿѭӧc biӃQÿӛi cho tính tӵ kӹ cӫa bé trҿ vӯa biӃWÿL3KLrQEҧQÿmFKӍnh sӱa (M-CHAT-R;
Robins, Fein, & Barton, 2009) là mӝt bҧn báo cáo câu hӓi ÿӉ ÿiQKJLiUӫi ro cӫa Phӛ Rӕi Loҥn Tӵ Kӹ
(ASD). Phiên bҧn M-CHAT-R sӁ FyÿӇ dùng ÿѭӧc phép tҧi miӇn phí cho nghiên cӭu lâm sang, và
ÿiSӭng giáo dөc mӝt khi bài kiӇm tra tính phù hӧSÿѭӧc phê chuҭn cho xuҩt bҧn. Tҧi phiên bҧn MCHAT-R và thiӃt bӏ liên quan sӁ ÿѭӧc cho phép ӣ www.mchatscreen.com
Phiên bҧn M-CHAT-R là mӝWSKѭѫQJWLӋn có giӳ bҧn quyӅn, và quyӅn sӱ dөng cӫa nó phҧi theo
nguyên tҳc chӍ ÿҥRVDXÿk\
(1) Tái bҧn/tái xuҩt phiên bҧn M-CHAT-R phҧi bao gӗm bҧn quyӅn tác giҧ ӣ Gѭӟ
Robins, FeiQ %DUWRQ .K{QJÿѭӧc phép sӱDÿәi tiӃt mөFKѭӟng dүn sӱ dөng, hay thӭ bұc
tiӃt mөc trӯ phi có sӵ chҩp nhұn cӫa tác giҧ.
(2) Phiên bҧn M-CHAT-R phҧLÿѭӧc dùng toàn bӝ. Ĉѭӧc chӭng minh rҵng mӑLWKD\ÿәi nhӓ cӫa
tiӃt mөc không biӉu lӝ ÿѭӧFÿһFWtQKÿRnghiӋm tinh thҫn mӝt cách thích hӧp.
(3) Ai muӕn sao chép phiên bҧn M-CHAT-R in ra giҩy (chҷng hҥn, mӝt cuӕn sách hay bài báo)
hay dùng kiӇXÿLӋn tӱ ÿӉ QJѭӡi khác sӱ dөng (thí dө, phҫn tұp hӗ VѫÿLӋn tӱ y hӑFKD\ÿѫQYӏ
phҫn mӅm khác) phҧi liên lҥc vӟi DiDQD5RELQVÿӉ hӓi mua phép giao dӏch
(drobins@gsu.edu).
(4) NӃu qu! vӏ là thành phҫn nghӅ y, và qu! vӏ muӕn sáp nhұp phiên bҧn M-CHAT-R vào hӗ Vѫ
ÿLӋn tӱ y hӑc riêng cӫa qu! vӏ (EMR), xin cӭ viӋc dùng. Tuy nhiên, nӃu qu! vӏ muӕn phân phát
hӗ Vѫ\ (05 Fӫa qu! vӏ ra ngoài lӋ WKѭӡng, xin qu! vӏ vui lòng liên lҥc vӟL'LDQD5RELQVÿӉ
yêu cҫu thoҧ thuұn sӵ QKѭӧng bҧn quyӅn.
+ѭӟng Dүn Sӱ Dөng
Phiên bҧn M-CHAT-R có thӇ thӵc hiӋn YjJKLÿLӇPQKѭPӝt phҫn cӫa sӵ kiӇm tra toàn diӋn tӕt cho
bé trҿYjFǊQJFyWKӇ ÿӉ EiFVƭFKX\rQNKRDKD\QJѭӡi chuyên nghiӋp khác dùng ÿӉ ÿӏnh mӭc nguy
hiӇm cӫa Phӛ Rӕi Loҥn Tӵ Kӹ (ASD). Mөc tiêu ÿҫu tiên cӫa phiên bҧn M-CHAT-5OjOjPWăQJOrQÿӃn
tӝWÿӝ tính nhҥy cҧPFyQJKƭD là dò tìm ra càng nhiӅu cҧnh ngӝ ASD càng hay. Vì vұy c ó mӝt tӹ lӋ
cao vӅ thӵc chӭng saiFyQJKƭDOj không phҧi tҩt cҧ các bé trҿ FyÿLӇm nguy hiӇm sӁ bӏ chҭQÿRiQ
vӟi ASD. ĈӉ FKăPFK~ vӟi nhiӋm vө, chúng tôi có khuӃFKWUѭѫQJPӝt dөng cө phân tích 2-JLDLÿRҥn,
phiên bҧn M-CHAT-R vӟi phiên bҧn Theo Dõi (M-CHAT-5) 1Jѭӡi dùng phҧi nhұn thҩy mһc dù
dùng phiên bҧn Theo Dõi, mӝt sӕ ÿiQJFK~êEpWUҿ ÿѭӧc thҭm tra tích cӵc tr ên phiên bҧn M-CHATR sӁ NK{QJÿѭӧc chҭQÿRiQYӟi ASD: tuy vұy, nhӳng bé trҿ ÿyFyÿӝ nguy hiӇm cao vӅ các rӕi loҥn
phát triӇn hay chұm trӉ khác, và vì vұ\ÿiQKJLiNӃt quҧ thӱ nghiӋm chӍ bҧRÿҧm cho bé trҿ ÿѭӧc
thҭm tra tích cӵc. Phiên bҧn M-CHAT-R có thӇ kiӉm ÿLӇPPDXKѫQKDLSK~W+ѭӟng dүn kiӉm ÿLӇm
có thӇ tҧLÿѭӧc ӣ http://www.mchatscreen.com. Tài liӋu liên kӃWFǊQJFyVҹQFyÿӇ tҧi xuӕng.
Thuұt Toán KiӉPĈLӇm
Cho tҩt cҧ các tiӃt mөc trӯ ra 2, 5, và 12, trҧ lӡL³.+Ð1*´ELӇu lӝ có bҩt trҳc ASD; tiӃt mөc 2, 5, và 12
trҧ lӡL³&Ï´ELӇu lӝ có bҩt trҳc ASD. ThuұWWRiQVDXÿk\OjPWăQJOrQÿӃn tӝWÿӝ ÿһFWtQKNKRDÿR
nghiӋm tinh thҫn cӫa phiên bҧn M-CHAT-R.
BҨT TRҲC THҨP: ĈLӇm Tәng Cӝng 0-2; NӃu ÿӭa trҿ KѫQWKiQJKҧy thҭm tra mӝt lҫn nӳa
sau ngày sinh nhӵt thӭ hai. Không cҫQWiFÿӝng thêm trӯ khi giám sát cho biӃt có
bҩt trҳc ASD.
BҨT TRҲC TRUNG BÌNH: ĈLӇm Tәng Cӝng 3-7; Thӵc hiӋn phiên bҧn Theo Dõi (JLDLÿRҥn thӭ nhì
cӫa M-CHAT-R/F) ÿӉ có thêm tài liӋu vӅ câu trҧ lӡi bҩt trҳc. NӃXÿLӇm cӫa phiên bҧn
M-CHAT-R/F vүQKD\FDRKѫQ ÿӭa bé ÿѭӧc thҭm tra tích cӵc. 7iFÿӝng cҫn thiӃt:
dүQEpÿLFKҭQÿRán thҭPÿӏnh và thҭPÿӏQKWѭFiFKWKtFKKӧSÿӉ ÿLӅu trӏ sӟm. NӃu
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ÿLӇm trên phiên bҧQ7KHR'}L ÿӭDEpÿѭӧc thҭm tra tiêu cӵc. Không cҫn tác
ÿӝng thêm trӯ khi giám sát cho biӃt có bҩt trҳF$6'Ĉӭa bé QrQÿѭӧc thҭm tra
sau này NKLÿLNKiPVӭc khoҿ.
BҨT TRҲC CAO:
ĈLӇm Tәng Cӝng 8-20; Có thӇ chҩp nhұn tránh phiên bҧn Theo Dõi và lұp tӭc
dүQEpÿLFKҭQÿRiQWKҭPÿӏnh và thҭPÿӏQKWѭFiFKWKtFKKӧSÿӉ ÿLӅu trӏ sӟm.
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M-CHAT-RTM
Xin trҧ lӡi nhӳng câu hӓi nҫy vӅ ÿӭa bé cӫa qu! vӏ. Hãy cҧnh giác rҩt sát tұp WtQKFѭ[ӱ WK{QJWKѭӡng cӫa nó. NӃu
qu! vӏ thҩ\ÿӭa bé cӫa qu! vӏ có hành vi mӝt vài lҫQQKѭQJQy không OjPWKѭӡng lӋ, vұy xin trҧ lӡi không. Xin qu!
vӏ vӁ vòng tròn các chӳ có hay không cho mӛi câu hӓL&iPѫQTXêYӏ rҩt nhiӅu.
1. NӃu qu! vӏ chӍ cái gì ÿyӣ ErQNLDSKzQJÿӭa bé cӫa qu! vӏ FyQKuQYjRÿyNK{QJ?
Có
Không
(THÍ Dө, nӃu qu! vӏ chӍ vào mӝWÿӗ FKѫLKD\PӝWÿӝng vұWÿӭDEpFyQKuQYjRÿӗ FKѫLKD\ÿӝng vұt không?)
2. Có khi nào qu! vӏ tӵ hӓi con cӫa qu! vӏ có thӇ bӏ ÿLӃc không?

Có

Không

3. Con cӫa qu! vӏ có giҧ bӝ FKѫLKD\OjPUDYҿ YXLFKѫL không? (THÍ Dө, giҧ ÿzXӕng mӝt ly trӕng rӛng,
giҧ cách gӑi dây nói, hay giҧ ÿzFKRFRQE~SEr KD\ÿӝng vұt trong nhà ăQ?)
Có

Không

4. Con cӫa qu! vӏ FyWUqROrQÿӗ dung không? (THÍ Dө, ÿӗ ÿҥc, trang bӏ sâQFKѫL, hay bұc thang)

Không

Có

5. Con cӫa qu! vӏ có làm chuyӇQÿӝng ngón tay nó mӝt cách NK{QJEuQKWKѭӡng gҫn con mҳt nó không?
(THÍ Dө, con cӫa qu! vӏ có lҳFOѭQJyQWD\QyJҫn sát con mҳt nó không?)
Có

Không

6. Con cӫa qu! vӏ có trӓ bҵng mӝWQJyQWD\ÿӉ hӓi mӝWÿLӅXJuKD\ÿӉ ÿѭӧFJL~Sÿӥ không?
(THÍ Dө, Kѭӟng vӅ mӝWTXjăQKD\ÿӗ FKѫLNK{QJYӟi tӟLÿѭӧc)

Có

Không

7. Con cӫa qu! vӏ có trӓ bҵng mӝWQJyQWD\ÿӉ chӍ qu! vӏ cái gì có thú vӏ không?
(THÍ Dө, chӍ máy bay trên trӡi hay mӝt xe tҧi to ӣ QJRjLÿѭӡng)

Có

Không

8. Con cӫa qu! vӏ FyTXDQWkPÿӃn bé trҿ khác không? (THÍ Dө, Con cӫa qu! vӏ có nhìn xem
bé trҿ khác, mӍPFѭӡLKD\ÿLÿӃn chúng nó không?)

Có

Không

9. Con cӫa qu! vӏ có PDQJÿӗ lҥLÿӉ chӍ qu! vӏ hay cҫPOrQÿӉ qu! vӏ xem - không cҫn giúp,
chӍ ÿӉ chia sӁ không? (THÍ Dө, ÿѭDTXêYӏ xem mӝWÿRiKRD, mӝWÿӝng vұt trong nhà
hay mӝt xe tҧLÿӗ FKѫL)
10. Con cӫa qu! vӏ FyKѭӣng ӭng lӡi kêu gӑi tên nó không? (THÍ Dө, QyFyQJѭӟc lên,
nói hay bұp bҽ, hay ngӯng lҥi khi qu! vӏ kêu tên nó không?)

Có

Không

Có

Không

11. Khi qu! vӏ mӍPFѭӡi vӟi con cӫa qu! vӏ, nó có trҧ Fѭӡi lҥi qu! vӏ không?

Có

Không

12. Con cӫa qu! vӏ có trҥng thái nôn nao khó chӏu bӣi tiӃng ӗn ào hҵng ngày không? (THÍ Dө, con Có
cӫa qu! vӏ có kêu thét lên hay gào khóc khi có tiӃng ӗQjRQKѭ máy hút bөi hay tiӃng nhҥc ҫPƭ không?)

Không

13. Con cӫa qu! vӏ có biӃWÿLNK{QJ?

Có

Không

14. Con cӫa qu! vӏ có nhìn vào mҳt qu! vӏ khi qu! vӏ nói vӟi nó, FKѫLYӟi nó,
hay mһc quҫn áo không?

Có

Không

15. Con cӫa qu! vӏ có bҳWFKѭӟc nhӳng gì qu! vӏ làm không? (THÍ Dө, vү\WD\UDÿL,
vӛ tay, hay làm tiӃng khôi hài ӗn ào không?)

Có

Không

16. NӃu qu! vӏ TXD\ÿҫXÿӉ nhìn cái gì, con cӫa qu! vӏ có nhìn xung quanh, ÿӉ xem coi
qu! vӏ nhìn cái gì không?

Có

Không

17. Con cӫa qu! vӏ có thӱ làm cho qu! vӏ nhìn nó không? (THÍ Dө, Con cӫa qu! vӏ có
QKuQÿӧi sӵ khen ngӧi cӫa qu! vӏKD\QyL³[HP´KD\³QKuQFRQ´NK{QJ?)

Có

Không

18. Con cӫa qu! vӏ có hiӇu khi qu! vӏ bҧo nó làm mӝWÿLӅXJuÿyNK{QJ?
(THÍ Dө, nӃu qu! vӏ không chӍ trӓ, con cӫa qu! vӏ có thӇ hiӇu ³ÿӉ cuӕn sách trên ghӃ´
³ÿHPFiLPӅn lҥLÿk\´không?)

Có

Không

19. NӃu có chuyӋn mӟi xҧy ra, con cӫa qu! vӏ có ngó mһt cӫa qu! vӏ ÿӉ xem xúc giác
Có
Không
cӫa qu! vӏ vӅ chuyӋn ҩy không? (THÍ Dө, nӃu nó nghe mӝt tiӃng ӗn kǤ lҥ hay khôi hài, hay nhìn thҩy mӝWÿӗ FKѫL
mӟi, nó có nhìn vào mһt qu! vӏ không?)
20. Con cӫa qu! vӏ có thích sinh hoҥt chuyӇQÿӝng không?
(THÍ Dө, ÿѭӧc lúc lҳc hay nhún nhҧy trên ÿҫu gӕi qu! vӏ)

2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton

Có

Không

