
         Bảng Kiểm Tra Triệu Chứng Thuộc Khoa Nhi  (Bảng dành cho phụ huynh – PSC) 

 

Sức khỏe thuộc về thân thể và cảm xúc ñi ñôi với nhau ở trẻ em.  Bỡi vì cha mẹ là những người ñầu tiên nhận ra trở ngại về 
tánh tình, cảm xúc, hay sự hiểu biết của con cái của mình, nên bạn có thể giúp con của bạn nhận  ñược sự  săn sóc tốt nhất 
bằng cách trả lời những câu hỏi này.  Xin bạn cho biết câu nào mô tả tốt nhất con của bạn. 

 

Xin ñánh dấu dưới tiêu ñề mô tả ñúng nhất con của bạn: 

                                                                                                                    Không bao giờ                 ðôi khi                     Thường 

 

1. Bồn chồn, ngồi yên không ñược 

 Fidgety, unable to sit still 1 _______ _______ _______ 

2. Hành ñộng như bị một ñộng cơ ñiều khiển 

 Acts as if driven by a motor 2 _______ _______ _______ 

3. Ban ngày mơ mộng nhiều 

 Daydreams too much 3 _______ _______ _______ 

4. Dễ dàng bị quẫn trí, xao lãng 

 Distracted easily 4 _______ _______ _______ 

5.  Cảm thấy buồn bã, không vui 

 Feels sad, unhappy 5 _______ _______ _______ 

6.  Cảm thấy thất vọng 

 Feels hopeless 6 _______ _______ _______ 

7.  Khó tập trung tư tưởng 

 Has trouble concentrating 7 _______ _______ _______ 

8.  Hay ñánh lộn với trẻ con 

 Fights with other children 8 _______ _______ _______ 

9.  Chán nãn 

 Is down on his or herself 9 _______ _______ _______ 

10.  Lo lắng quá nhiều 

 Worries a lot 10 _______ _______ _______ 

11.  Có vẻ ít vui thú 

 Seems to be having less fun 11 _______ _______ _______ 

12.  Bất chấp luật lệ 

 Does not listen to rules 12 _______ _______ _______ 

13.  Không hiểu ñược cảm giác của người khác 

 Does not understand other people’s feelings 13 _______ _______ _______ 

14.   Chọc ghẹo người khác 

 Teases others 14 _______ _______ ______ 

15.  Khiển trách lỗi lầm của kẻ khác  

 Blames others for his or her troubles 15 _______ _______ _______ 

16.  Lấy những ñồ vật không phải của mình 16 _______ _______ _______ 

 Takes things that do not belong to him or her 

17.  Từ chối chia sẽ với kẻ khác 17 _______ _______ _______  

 Refuses to share 

Con của bạn có những trở ngại gì về cảm xúc hay tánh tình mà cần phải ñược giúp ñỡ không ?                   (   ) Không        (   ) Có       Có những dịch 
vụ nào mà bạn muốn con của bạn nhận ñược ñối với những trở ngại này không?                      (   ) Không        (   ) Có        

 

Nếu có, những dịch vụ nào?______________________________________________________________________________________________________________ 
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