Bốn Khối Xây Dựng Của Sự HY VỌNG

Kết quả lành mạnh từ
Kinh nghiệm tích cực

HOPE (Kết quả lành mạnh từ trải nghiệm tích cực) bao gồm 4 Kinh Nghiệm Tích Cực về Tuổi Thơ (PCEs) giúp
chống lại các tác động tiêu cực do trải nghiệm bất hạnh thời thơ ấu (ACES) gây ra.
Nuôi dưỡng, hỗ trợ các mối quan hệ rất quan trọng cho trẻ em để phát triển thành người lớn khỏe mạnh và kiên
cường.
•

Có cha mẹ / người chăm sóc đáp ứng nhu cầu của một đứa trẻ và có quan
tâm ấm áp, đáp ứng nhu cầu trẻ.

•

Có người lớn bên ngoài gia đình quan tâm thực sự đến trẻ em và hỗ trợ
sự tăng trưởng và phát triển của chúng.
Có mối quan hệ lành mạnh, gần gũi và tích cực với trẻ em.

•

Trẻ em sống, học và chơi trong môi trường an toàn, ổn định và công bằng sẽ ít gặp phải tình trạng sức khỏe thể
chất và tinh thần kém khi trưởng thành.
•

Môi trường an toàn, ổn định trong việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản của trẻ
con, bao gồm thực phẩm, chỗ ở và chăm sóc sức khỏe đầy đủ.

•

Một ngôi nhà nuôi dưỡng đứa trẻ được an toàn về mặt cảm xúc.

•

Môi trường học tập ổn định nơi trẻ em cảm thấy có giá trị và được hưỡng nền
giáo dục chất lượng cao.

•

Một cộng đồng để vui chơi và tương tác với những đứa trẻ khác một cách
an toàn và công bằng.

Trẻ em cần cảm thấy được sự kết nối với cộng đồng của mình, được yêu thương và đánh giá cao từ cha/mẹ. Tham
gia vào các tổ chức môi trường và xã hội, nhận thức về các phong tục và truyền thống văn hóa, có một ý thức trau
dồi về vấn đề và sự giúp đỡ của trẻ em. Giúp trẻ em phát triển thành người lớn an toàn và kiên cường.
•

Tham gia vào các dự án, giúp cố vấn học hỏi hoặc dịch vụ cộng đồng
qua một trường học, cộng đồng hoặc tổ chức tôn giáo.

•

Tham gia vào trong truyền thống văn hóa gia đình.

•

Tham gia vào các tổ chức âm nhạc, nghệ thuật hoặc thể thao.

Trẻ em cần cơ hội để phát triển xã hội và cảm xúc.
•

Phát triển ý thức tự điều chỉnh cảm xúc và hành vi.

•

Có khả năng ứng phó với các thách thức một cách hiệu quả.

•

Phát triển sự giao tiếp phù hợp trong xã hội, văn hóa và trong
kỹ năng giao tiếp.

Tìm hiểu thêm tại positiveexperience.org hoặc liên hệ với chúng tôi tại HOPE@tuftsmedicalcenter.org

