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Vì sự phát triển toàn diện của trẻ

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo 
Phát triển Cộng đồng

Đại học Monash Đại học Melbourne Quỹ Grand Challenges CanadaHội liên hiệp Phụ nữ 
Tỉnh Hà Nam

Thai kỳ và sự phát triển của thai nhi

Thay đổi trong sinh hoạt gia đình và cách suy nghĩ tích cực
Phòng ngừa bệnh trong thời gian mang thai

Vai trò của gia đình trong chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh

Phòng tránh trầm cảm – lo âu khi mang thai và sau sinh
Chuẩn bị chuyển dạ và sinh nở
Giao tiếp và sự phát triển của trẻ trong 3 tháng đầu đời

Nuôi con bằng sữa mẹ và các vấn đề thường gặp

Chăm sóc trẻ sơ sinh

Giúp trẻ ngủ ngon và không khóc nhè
Nuôi con bằng sữa mẹ và cho ăn bổ sung

Chăm sóc răng miệng cho trẻ
Chơi và sự phát triển của trẻ 3 – 6 tháng đầu đời
Dạy con ăn đa dạng và độc lập

Các bệnh thường gặp ở trẻ và cách chăm sóc

Chơi với trẻ 7-12 tháng: kích thích kỹ năng giao tiếp
Chơi với trẻ 7-12 tháng: kích thích kỹ năng vận động

Vai trò của gia đình trong chăm sóc phụ nữ và trẻ em 0-24 tháng

Chơi với trẻ 13 – 24 tháng: học mà chơi – chơi mà học / kích thích 
phát triển ngôn ngữ

Học mà chơi – chơi mà học: kích thích phát triển 
 cảm xúc và giao tiếp xã hội

Học mà chơi – chơi mà học: kích thích vận động và kỹ năng 
tự chăm sóc bản thân 
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Bài Chủ đề

Học mà chơi – chơi mà học: kích thích phát triển trí tuệ nhận thức
Xung đột gia đình về cách chăm sóc trẻ và giải pháp

Chăm sóc trẻ biếng ăn

Hội phụ nữ và trạm y tế xã tổ chức câu lạc bộ hướng dẫn cách chăm sóc trẻ đúng cách tới 
phụ nữ có thai và phụ nữ nuôi con nhỏ 0-24 tháng.

Hãy liên hệ sớm để đăng ký tham gia.
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