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CÔ/CHÚ/ÔNG/BÀ
CÓ KHOẺ KHÔNG?
Hỏi thăm các người thân - Bản chỉ dẫn
Cô/Chú/Ông/Bà có khoẻ không ạ?

Khoẻ!

Không chắc/không biết.

Cháu rất vui được nghe
tin là Cô/Chú/Ông/Bà
khoẻ. Cháu gọi để nói
Cô/Chú/Ông/Bà biết là
nếu có cần bất cứ gì thì
cứ gọi để coi cháu có thể
giúp đỡ Cô/Chú/Ông/Bà
được gì không!

Cháu có thể giúp
Cô/Chú/Ông/Bà
chuyện gì không?

Chúng cháu có thể
giúp về những chuyện
thí dụ như
1. _________________
2. _________________
3. _________________

Có

Dạ, vậy thì xin
Cô/Chú/Ông/Bà
cho cháu biết
thêm, chuyện
gì vậy?

Không khỏe

Nghe buồn thế,
vậy thì cháu có thể
giúp được
Cô/Chú/Ông/Bà
chuyện gì? Cháu
lắng nghe đây ạ.

Không

Dạ, vậy thì nếu
Cô/Chú/Ông/Bà có
cần bất cứ gì thì
cháu có thể giúp
Cô/Chú/Ông/Bà,
bất cứ lúc nào.

Những điều nên nói và làm trong
thời chống bệnh truyền nhiễm
Dùng những lời nói và hành động bao dung, thân mật,
và hài hước, vui cười một chút.
• “Cháu quan tâm đến sức khỏe của Cô/Chú/Ông/Bà. Cháu có thể giúp
Cô/Chú/Ông/Bà nếu cần. Mình hãy nói chuyện nhé! Cô/Chú/Ông/Bà giúp cho
cháu hiểu rõ thêm.”
• “Cô/Chú/Ông/Bà có nhớ không? hồi (ngày __ tháng __ / cháu __ tuổi),
Cô/Chú/Ông/Bà và cháu đã từng (hoạt động). Hồi đó cháu cảm thấy rất (các cảm
xúc tốt đẹp: cảm động / sung sướng / vui vẻ...)”

Nói những câu như “cháu có thể giúp với
chuyện ___ / về vụ ___.” Hãy nói thật chính xác về ngày,
giờ và các việc có thể làm. Thí dụ...
• “ Thứ bảy này, Cháu có thể giúp Cô/Chú/Ông/Bà đi chợ
hay gọi cho tiệm ăn để họ sửa soạn thức ăn sẵn sàng.”
• “Cháu có thể gọi Cô/Chú/Ông/Bà tối nay để nói chuyện.”
• “Cháu có thể làm món (ghép vô đây món người ấy thích nhất) và thứ
năm này sẽ mang tới cho Cô/Chú/Ông/Bà, Cháu sẽ để ngoài cửa.
• “Cháu có thể (ghép vô đây khả năng của mình), thâu vào băng hình,
rồi sẽ chia sẻ với Cô/Chú/Ông/Bà trong ngày hôm nay.

Bản liệt kê các cảm xúc

Cảm thấy hy vọng

Cảm thấy
buồn

Cảm thấy được
yêu thương

Cảm thấy
sợ hãi

Cảm thấy
tức giận

Cảm thấy
hoang mang

Cảm thấy
lo lắng

