
Bốn nền tảng khởi của HOPE

Tình bà con ở trong
gia đình làm giữa
các cá nhân các
hoạt động cùng vớ i
nhau.

Môi trườ ng an toàn
và ổn định để sống,
vui chơi và học tập ở
nhà và trườ ng học

môi trườ ng an toàn và
ổn định để phát triển ý
thức kết nối vớ i cộng
đồng

Tăng trưởng cảm
xúc khi chơi và giao
tiếp vớ i những ngườ i
xung quanh để nhận
thức và kiểm soát
bản thân.

Mối quan hệ tốt vớ i ngườ i lớ n mà họ
sống cùng

 Mối quan hệ tốt vớ i ngườ i lớ n mà họ
không sống cùng

 Khác: ________________________________

Có thể kiếm được thức ăn bổ dưỡ ng

 Một nơi an toàn và tốt để sống

 Khác: ________________________________

 Một nơi an toàn và thoải mái để chơi
tại nhà
 Một nơi an toàn để chơi bên ngoài

Một nhóm mà trẻ gặp gỡ  thườ ng
xuyên (bạn bè, nhà thờ , đền thờ , cộng
đồng)
 Tham gia các hoạt động kết nối vớ i
văn hóa của họ (âm nhạc, nghệ thuật.)

 Khác:________________________________

Một ngườ i bạn mà họ chơi vớ i rất nhiều
ở nhà

Một ngườ i bạn mà họ chơi vớ i rất nhiều
ở trườ ng và bên ngoài

 Khác:________________________________

đám tuổi: 0 đến 5 tuổi

IHướ ng dẫn cho Ngườ i giám hộ: Hãy nghı ̃về những phần tích cực trong cuộc sống của con
bạn phù hợp vớ i ban đầu nền tảng của HOPE. Chọn những chiếc hộp mà con bạn có trong
đờ i

Positiveexperience.org

Là những trải nghiệm tích cực quan trọng trong thời thơ ấu (PCEs) và những trải nghiệm và cơ hội này giúp trẻ
em phát triển thành người lớn khỏe mạnh.



Mối quan hệ tốt vớ i ngườ i lớ n mà họ
sống cùng

Mối quan hệ tốt vớ i ngườ i lớ n mà họ
không sống cùng

 Khác:________________________________

Có thể kiếm được thức ăn bổ dưỡ ng

 Một nơi an toàn và tốt để sống

 Khác: ________________________________

Một nơi an toàn và thoải mái để chơi
tại nhà
 Một nơi an toàn để chơi bên ngoài

Một nhóm mà trẻ gặp gỡ  thườ ng
xuyên (bạn bè, nhà thờ , đền thờ , cộng
đồng)
 Tham gia các hoạt động kết nối vớ i
văn hóa của họ (âm nhạc, nghệ thuật.)

 Khác: ________________________________

 Một ngườ i bạn mà họ chơi vớ i rất
nhiều ở nhà

Một ngườ i bạn mà họ chơi vớ i rất nhiều
ở trườ ng và bên ngoài

 Một ngườ i bạn hỗ trợ và giúp đỡ  họ

đám tuổi: 5 đến 12 tuổi

Một mối quan hệ tốt vớ i một ngườ i lớ n
ở trườ ng

Tham gia các hoạt động mà họ thực
sự thích (giúp đỡ  cộng đồng)

 Khác: ________________________________

Positiveexperience.org

Tình bà con ở trong
gia đình làm giữa
các cá nhân các
hoạt động cùng vớ i
nhau.

Môi trườ ng an toàn
và ổn định để sống,
vui chơi và học tập ở
nhà và trườ ng học

môi trườ ng an toàn và
ổn định để phát triển ý
thức kết nối vớ i cộng
đồng

Tăng trưởng cảm
xúc khi chơi và giao
tiếp vớ i những ngườ i
xung quanh để nhận
thức và kiểm soát
bản thân.

Bốn nền tảng khởi của HOPE

IHướ ng dẫn cho Ngườ i giám hộ: Hãy nghı ̃về những phần tích cực trong cuộc sống của con
bạn phù hợp vớ i ban đầu nền tảng của HOPE. Chọn những chiếc hộp mà con bạn có trong
đờ i

Là những trải nghiệm tích cực quan trọng trong thời thơ ấu (PCEs) và những trải nghiệm và cơ hội này giúp trẻ
em phát triển thành người lớn khỏe mạnh.



Mối quan hệ tốt vớ i ngườ i lớ n mà họ
sống cùng

Mối quan hệ tốt vớ i ngườ i lớ n mà họ
không sống cùng

Một hình mẫu mà bạn thườ ng xuyên
trò chuyện

Có thể kiếm được thức ăn bổ dưỡ ng

 Một nơi an toàn và tốt để sống

 Khác:________________________________

 Một nơi an toàn và thoải mái để chơi
tại nhà
 Một nơi an toàn để chơi bên ngoài

 Một nhóm mà trẻ gặp gỡ  thườ ng xuyên
(bạn bè, nhà thờ , đền thờ , cộng đồng)

Tham gia các hoạt động kết nối vớ i
văn hóa của họ (âm nhạc, nghệ thuật.)

 Một cộng đồng mà bạn cảm thấy thoải
mái và an toàn

 Một ngườ i bạn mà họ chơi vớ i rất
nhiều ở nhà

 Một ngườ i bạn mà họ chơi vớ i rất
nhiều ở trườ ng và bên ngoài

 Một ngườ i bạn hỗ trợ và giúp đỡ  họ

đám tuổi: 12 đến 18 tuổi

Một mối quan hệ tốt vớ i một ngườ i lớ n
ở trườ ng

Tham gia các hoạt động mà họ thực
sự thích (giúp đỡ  cộng đồng)

 Một ngườ i bạn luôn lắng nghe khi bạn
cần ai đó nói chuyện

 Khác: ________________________________

 Khác:________________________________

 Khác: ________________________________

Positiveexperience.org

Tình bà con ở
trong gia đình làm
giữa các cá nhân
các hoạt động
cùng vớ i nhau.

Môi trườ ng an toàn
và ổn định để sống,
vui chơi và học tập ở
nhà và trườ ng học

môi trườ ng an toàn và
ổn định để phát triển ý
thức kết nối vớ i cộng
đồng

Tăng trưởng cảm
xúc khi chơi và giao
tiếp vớ i những ngườ i
xung quanh để nhận
thức và kiểm soát
bản thân.

Bốn nền tảng khởi của HOPE
Là những trải nghiệm tích cực quan trọng trong thời thơ ấu (PCEs) và những trải nghiệm và cơ hội này giúp trẻ
em phát triển thành người lớn khỏe mạnh.

Hướ ng dẫn cho Ngườ i giám hộ: Hãy nghı ̃về những phần tích cực trong cuộc sống của con
bạn phù hợp vớ i ban đầu nền tảng của HOPE. Chọn những chiếc hộp mà con bạn có trong
đờ i
.


