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Bây Giờ Chú Khỉ  

Cảm Thấy Thế Nào?  
How is the Monkey Feeling Now? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời và âm nhạc—Words and Music: Rosemary Signorelli 

Minh họa—Illustrations: Helen Kirk 
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Cùng với con trẻ thực hiện hoạt động này, bạn có thể giúp bé trai/bé gái trở nên bình tĩnh khi chúng bị “kích 

động”, hoặc để tăng năng lượng và mức độ hoạt động khi chúng gặp khó khăn trong việc tham gia vào các nhiệm 

vụ. 

Using the stop sign with your hands helps children to learn that they are able to control themselves when it is 

important to do so.  

Việc sử dụng bàn tay của bạn cho dấu hiệu dừng lại giúp trẻ biết chúng có thể kiểm soát chính bản thân mình và 

làm như vậy là điều quan trọng. 

By doing this activity with your child you can help him or her to become calm when they are “wound up”, or to 

increase their energy and activity level when they have difficulty getting involved in tasks.  

 

Lời và âm nhạc—Words and Music: Rosemary Signorelli 

Minh họa—Illustrations: Helen Kirk 

Bây Giờ Chú Khỉ  

Cảm Thấy Thế Nào?  
How is the Monkey Feeling Now? 
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Chú khỉ tức giận. Chú cảm thấy tức giận 
The monkey is angry.  He feels angry. 
 
Ai đó lấy đồ chơi của chú khỉ và chú cảm thấy tức giận. 
Someone took his toys and he feels angry. 

Vì thế Mẹ chú khỉ nói: 
So MUMMY said, 

 
“Trông con tức giận lắm.” 
“You look angry”. 
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“Nào chúng ta hãy cùng hít thở và đếm tới 10,  
“Let’s breathe and count to 10” 

“Và chúng ta có thể thu xếp tình huống này” 
“And we can fix then” 
 
Vì thế chúng ta hãy cùng đếm 1, 2, 3… 
So let’s count: 1, 2, 3…….. 
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Bây giờ lấy hơi từ bụng và hít thiệt sâu vào. 
Now let’s take a deep breath from our tummy. 
 
Nó giống như một quả bóng bay trở nên lớn hơn khi có không khí 
đi vào, 
It’s like a balloon that gets bigger when the air goes in,  
 
Và trở nên nhỏ hơn khi không khí thoát ra ngoài. 
and gets smaller when the air goes out. 
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Ahh ... cảm thấy tốt hơn.that 
Ahh that feels better. 
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Tôi tự hỏi chú khỉ gặp chuyện gì nữa đây.  
I wonder what else happened to the monkey? 
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Chú khỉ buồn lắm. Chú cảm thấy buồn rầu. 
The monkey is sad. HE feels sad. 
 
Chú nhớ bạn của chú, và chú thật buồn. 
HE misses his friend, and he feels sad. 
 

Vì thế ba chú khỉ nói: “Trông con thật buồn” 
So Daddy said, “You look sad”. 
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“Chúng ta cùng nhau ôm nào” 
“We’ll have a hug.” 
 
“Và chúng ta ngồi xuống đây.” 
And we’ll sit right here.” 

Bây giờ chú khỉ cảm thấy tốt hơn 

Now he feels better! 
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Tôi tự hỏi chú khỉ gặp chuyện gìnữa đây.  
I wonder what else happened to the monkey? 
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Chú khỉ bị mệt. Chú cảm thấy mệt mỏi. 
The monkey is tired.  He feels tired. 
 
Chú đang ngủ đứng và chú thật mệt mỏi. 
He is sleeping standing up, and he feels tired. 
 

Vì thế, bà chú khỉ nói “Trông con that mệt.” 
So, Grandma said, “ you look tired.” 
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“Con không thể ngủ đứng. 
“You can’t sleep standing up.” 
 
Con cần phải ngủ trên giường.” 
“You need to go to bed.” 

Ahh ... cảm thấy tốt hơn. 
Ah! That feels better! 
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Tôi tự hỏi chú khỉ gặp chuyện gì nữa đây? 
I wonder what else happened to the monkey? 
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Chú khỉ sợ hãi. Chú cảm thấy sợ hãi.  
The monkey is scared. He feels scared. 

Chú gặp ác mộng, và chú thật sợ hãi.  
He had a bad dream, and he feels scared. 

Vì thế mẹ chú khỉ nói: “Trông con sợ hãi.”  
So Mummy said, “You look scared”. 
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“Không có gì đáng sợ ở đây, và mọi thứ đều ổn.  
There’s nothing scary here, and it’s all OK. 

Để mẹ con ta cùng nhau lắc lư nào 
Let’s rock together. 
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Ổn rồi. Ổn rồi. 
It’s OK. It’s OK 

Hãy nhìn xung quanh và thấy rằng mọi việc đều ổn. 
Take a look around and see it’s all OK. 

Ổn rồi. Ổn rồi. 
It’s OK. It’s OK 

Không có gì đáng sợ ở đây, và mọi thứ đều ổn. 
There is nothing scary here and it’s all OK. 

Bây giờ chú khỉ cảm thấy tốt hơn.  
Now he feels better. 
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Tôi tự hỏi chú khỉ gặp chuyện gì nữa đây. 
I wonder what else happened to the monkey?  
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Chú khỉ tự hào. Chú cảm thấy tự hào. 
The monkey is proud. He feels proud. 
 
Chú đã làm vài điều đặc biệt, và chú cảm thấy tự hào. 
He did something special, and he feels proud. 
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Vì thế, ông của chú khỉ nói: 
So Grandpa said,  

“Giỏi quá. 
That’s great. 

Chúng ta hãy cùng vỗ tay và tán thưởng.” 
Let’s clap our hands and celebrate. 

Chúng ta hãy cùng vỗ tay… 
Let’s all clap. 

Bây giờ chú khỉ cảm thấy thật tuyệt vời! 
Now he feels great!  
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Tôi tự hỏi chú khỉ gặp chuyện gì nữa đây.  
I wonder what else happened to the monkey? 
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Chú khỉ vặn vẹo người. Chú muốn lắc tới lắc lui. 
The monkey is wiggly.  He feels jiggly 
 
Bàn tay và chân của chú khỉ không ngừng cử động. 
His hands and feet just cannot stop. 

Vì thế cô của chú khỉ nói: “hãy cùng nhảy múa nào”  
So Aunty said, “let’s dance”. 
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Chúng ta sẽ nhảy múa, nhảy múa 
We’ll dance and dance 
 
Cho đến khi chúng ta bắt đầu đuối sức.” 
Till we start to flop. 
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Bây giờ chú khỉ cảm thấy tốt hơn.  

Now he better. 
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Bây giờ chú khỉ cảm thấy tốt hơn.  
I wonder what else happened to the monkey. 

Và bác của chú khỉ nói ………  
Then Uncle said ….. 
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Hãy cùng thổi bong bóng xà phòng. Chúng ta sẽ thổi bong bóng xà 
phòng. 
Let’s blow some bubbles.  We’ll blow some bubbles. 
 
Chúng ta sẽ xem bong bóng xà phòng và chúng ta sẽ chụp bắt nó và 
chúng ta sẽ thổi nhiều hơn nữa. 
We’ll watch them and we’ll pop them and we’ll blow some more. 

Chúng ta sẽ thổi bong bóng xà phòng. 
We’ll blow some bubbles. 

Chúng ta sẽ thổi bong bóng xà phòng. 
We’ll blow some bubbles. 

Chúng ta sẽ thấy nhiều màu sắc xinh tươi, và chúng ta thổi nhiều 
hơn nữa. 
We’ll watch the pretty colors, and we’ll blow some more. 

Ah, thật là tuyệt vời. 
Ah, that feels good. 
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1. The monkey is angry. He feels angry. 1. Chú khỉ tức giận. Chú cảm thấy tức giận 

Someone took his toys and he feels angry. Ai đó lấy đồ chơi của chú khỉ và chú cảm thấy tức giận. 

So Mummy said, Vì thế Mẹ chú khỉ nói: 

“You look angry”. “Trông con tức giận lắm.” 

“Let’s breathe and count to 10, “Nào chúng ta hãy cùng hít thở và đếm tới 10, 

And we can fix it then” Và chúng ta có thể thu xếp tình huống này” 

  

So let’s count: 1, 2, 3... 2. Vì thế chúng ta hãy cùng đếm 1, 2, 3… 

Now let’s take a deep breath from our tummy. Bây giờ lấy hơi từ bụng và hít thiệt sâu vào. 

It’s like a balloon that gets bigger when the air goes in, and gets 
smaller when the air goes out. 

Nó giống như một quả bóng bay trở nên lớn hơn khi có không khí 
đi vào,  Và trở nên nhỏ hơn khi không khí thoát ra ngoài. 

  

Ahh...that feels better. Ahh ... cảm thấy tốt hơn. 

I wonder what else happened to the monkey. Tôi tự hỏi chú khỉ gặp chuyện gì nữa đây. 

  

2. The monkey is sad. He feels sad. 2. Chú khỉ buồn lắm. Chú cảm thấy buồn rầu 

He misses his friend, and he feels sad. Chú nhớ bạn của chú, và chú thật buồn 

So Daddy said, “You look sad.” Vì thế ba chú khỉ nói: “Trông con thật buồn” 

“We’ll have a hug. “Chúng ta cùng nhau ôm nào” 

And we’ll sit right here.” “Và chúng ta ngồi xuống đây.” 

Now he feels better! Bây giờ chú khỉ cảm thấy tốt hơn 

  

3. The monkey is tired. He feels tired. 3. Chú khỉ bị mệt. Chú cảm thấy mệt mỏi. 

He is sleeping standing up, and he feels tired. Chú đang ngủ đứng và chú thật mệt mỏi. 
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 Ahh...that feels better. Ahh ... cảm thấy tốt hơn. 

I wonder what else happened to the monkey. Tôi tự hỏi chú khỉ gặp chuyện gì nữa đây. 

  

4. The monkey is scared. He feels scared. 4. Chú khỉ sợ hãi. Chú cảm thấy sợ hãi. 

He had a bad dream, and he feels scared. Chú gặp ác mộng, và chú thật sợ hãi. 

So Mummy said, “You look scared”. Vì thế mẹ chú khỉ nói: “Trông con sợ hãi.” 

“There’s nothing scary here, and it’s all O.K. “Không có gì đáng sợ ở đây, và mọi thứ đều ổn. 

  

Let’s rock together” Để mẹ con ta cùng nhau lắc lư nào” 

  

It’s OK. It’s OK. Take a look around and see it’s all OK. Ổn rồi. Ổn rồi. Hãy nhìn xung quanh và thấy rằng mọi việc đều ổn. 

It’s OK. It’s OK. There is nothing scary here and it’s all OK. Ổn rồi. Ổn rồi. Hãy nhìn xung quanh và thấy rằng mọi việc đều ổn. 

  

Now he feels better. Bây giờ chú khỉ cảm thấy tốt hơn. 

I wonder what else happened to the monkey. Tôi tự hỏi chú khỉ gặp chuyện gì nữa đây. 

  

The monkey is proud. He feels proud. Chú khỉ tự hào. Chú cảm thấy tự hào. 

He did something special, and he feels proud. Chú đã làm vài điều đặc biệt, và chú cảm thấy tự hào. 

So Grandpa said: “that’s great”. Vì thế, ông của chú khỉ nói:”Giỏi quá. 

Let’s clap our hands and celebrate.” Chúng ta hãy cùng vỗ tay và tán thưởng.” 

  

Let’s all clap...repeat the verse Chúng ta hãy cùng vỗ tay…repeat the verse to be translated 

  

Now he feels great! Bây giờ chú khỉ cảm thấy thật tuyệt vời! 

I wonder what else happened to the monkey? Bây giờ chú khỉ cảm thấy tốt hơn. 

  

6. The monkey is wriggly. He feels jiggly. 6. Chú khỉ vặn vẹo người. Chú muốn lắc tới lắc lui. 

His hands and feet just cannot stop. Bàn tay và chân của chú khỉ không ngừng cử động. 

So Aunty said, “let’s dance” Vì thế cô của chú khỉ nói: “hãy cùng nhảy múa nào” 

We’ll dance and dance till we start to flop”. Chúng ta sẽ nhảy múa, nhảy múa ,cho đến khi chúng ta bắt đầu 
đuối sức.” 

  

Now he feels great! Bây giờ chú khỉ cảm thấy thật tuyệt vời! 

I wonder what else happened to the monkey? Bây giờ chú khỉ cảm thấy tốt hơn. 

  

7. Then Uncle said ……… 7. Và bác của chú khỉ nói ……… 

Let’s blow some bubbles. We’ll blow some bubbles. Hãy cùng thổi bong bóng xà phòng. Chúng ta sẽ thổi bong bóng xà 
phòng. 

We’ll watch them and we’ll pop them and we’ll blow some 
more. 

Chúng ta sẽ xem bong bóng xà phòng và chúng ta sẽ chụp bắt nó 
và chúng ta sẽ thổi nhiều hơn nữa. 

We’ll blow some bubbles. Chúng ta sẽ thổi bong bóng xà phòng. 

We’ll watch the pretty colors, and we’ll blow some more. Chúng ta sẽ thấy nhiều màu sắc xinh tươi, và chúng ta thổi nhiều 
hơn nữa. 

Ah, that feels good. Ah, thật là tuyệt vời. 
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 Parent Information Dành cho phụ huynh 

Reading together is a wonderful activity to do with your child. 
It helps them in many ways and it’s fun. 

Đọc chung là một hoạt động tuyệt vời để thực hiện với con của bạn. 
Việc đọc chung giúp trẻ trong nhiều cách và hoạt động này thì rất 
vui. 

Following stories helps to develop language and  
thinking skills. Dancing and moving helps physical growth and 
coordination. Acting out stories encourages imagination. It 
helps children develop an understanding of other people. It 
also allows a child to explore and experiment with strong emo-
tion. 

Những câu chuyện sau đây giúp phát triển kỹ năng ngôn ngữ và tư 
duy. Nhảy múa và vận động giúp sự phối hợp và tăng trưởng về thể 
chất. Diễn lại các câu chuyện khuyến khích trí tưởng tượng. Nó giúp 
trẻ phát triển sự hiểu biết về những người khác. Nó cũng cho phép 
trẻ khám phá và thử nghiệm xúc cảm mạnh. 

Time spent reading and playing with your child helps build 
your relationship with them. 

Thời gian dành cho việc đọc và chơi cùng con trẻ sẽ giúp xây dựng 
mối quan hệ giữa bạn và chúng. 

It’s good to have a suitable space for your children to play in. 
Some uncluttered floor space, and furniture that’s safe to play 
around. Try and remove anything that might break. It’s nice for 
a child’s play area to be welcoming, with bright colors and 
things to do. It can also be a quiet time if the lights are 
dimmed, and soft music is played. 

Có một không gian phù hợp cho con của bạn chơi đùa là một điều 
tốt. Một số chỗ trống trên sàn nhà và đồ đạc được dọn dẹp là nơi an 
toàn để chơi đùa. Hãy thử di chuyển đi bất cứ thứ gì có thể bị vỡ. 
thật sự là thú vị nếu khu vực vui chơi chào đón trẻ, với màu sắc tươi 
sáng và các hoạt động. Cũng cần có khoảng thời gian yên tĩnh nếu 
đèn được tắt mờ đi, và nhạc êm dịu được phát ra. 

                                                                                                    

                                                 

This song will help your child to learn about being resilient, and 
sharing problems. 

Bài hát này sẽ giúp con của bạn học hỏi về sự kiên cường và chia sẻ 
các khó khăn. 

Being resilient means that when bad things happen, it is possi-
ble to keep going, and have another go at doing what he/she 
was trying to do. 

Kiên cường có nghĩa là khi những điều tệ hại xảy ra, bé trai/bé gái 
có thể tiếp tục và cố gắng làm hoàn chỉnh những gì chúng đang cố 
thực hiện. 

It also tells your child about finding ways to share and be coop-
erative with others, like moving the house so the elephants 
could still walk on their usual path. 

Qua câu chuyện, con của bạn cũng được học hỏi cách thức chia sẻ 
và hợp tác với những người khác, như việc chuyển dời căn nhà để 
những chú voi vẫn có thể đi trên con đường thường lệ của chúng. 

The song shows that the monkeys can work together to solve a 
problem. Shared problem solving is an important thing that you 
can do with your child, so they learn how to solve problems 
themselves. 

Bài hát cho thấy những chú khỉ có thể cùng làm việc với nhau để 
giải quyết khó khăn. Việc chia sẻ giải quyết khó khăn là điều quan 
trọng mà bạn có thể cùng làm với con mình, vì thế chính bản thân 
chúng sẽ học được cách giải quyết khó khăn. 

This is also a song for you. Đây cũng là một bài hát cho bạn. 

Just as the monkeys built their house bit by bit, you build a 
close relationship with your child, one activity or hug at a time. 

Giống như những chú khỉ xây căn nhà của chúng từng chút một, 
bạn xây dựng mối quan hệ thân thiết với con mình, cùng chơi đùa 
với bé hoặc ôm ấp vỗ về bé ở một thời điểm. 

When something went wrong with the house, the monkeys 
worked together to keep building it. 

Khi có sự cố xảy ra cho căn nhà, những chú khỉ đã hợp sức cùng làm 
việc để tiếp tục xây nhà. 

Sometimes you might feel something is wrong between you 
and your child. Perhaps one of you is not feeling well, or is up-
set about something, and it feels like that close relationship is 
strained. But together, you can repair it, and feel close again. 

Đôi khi bạn có thể cảm thấy giữa bạn và con mình có điều gì đó 
không ổn. Có lẽ bạn hoặc con trẻ cảm thấy không khỏe, hoặc buồn 
rầu về điều gì đó, và dường như mối quan hệ thân thiết đó bị căng 
thẳng. Nhưng cùng với nhau, bạn có thể sửa đổi mối quan hệ này, 
và cảm thấy gần gũi trở lại với con mình. 

Some ideas for strengthening your relationship with your 
child 

Một số ý tưởng để củng cố mối quan hệ của bạn với con mình 

Be giving with hugs and affection 
By providing physical care 
By playing together, even for a few minutes each day 
By talking together 
By solving problems together 

Hãy biểu lộ tình cảm bằng ôm ấp vỗ về 
Bằng cách chăm sóc thể chất 
Bằng cách chơi đùa cùng với nhau, thậm chí vài phút vào mỗi ngày 

Bằng cách cùng nhau nói chuyện 
Bằng cách cùng nhau giải quyết khó khăn 

Other activities which will help your child learn to be resilient Các hoạt động khác sẽ giúp con của bạn học cách kiên cường 

Incy Wincy Spider – have your child move his/her hands up 
the wall, pretending to be Incy Wincy, then fall down when 
the rain comes, then getting up again when the sun comes 
out. This will help your child feel in his/her body that she/
he can get up again when things go wrong. 

Nhện Wincy Incy - cho con bạn di chuyển tay của chúng lên 
tường, giả vờ là nhện Incy Wincy, sau đó rơi xuống khi trời 
mưa, sau đó lại đứng dậy khi mặt trời ló dạng. Điều này sẽ 
giúp con bạn cảm thấy trong lòng rằng bé có thể đứng dậy 
một lần nữa khi mọi thứ không suôn sẻ. 

Your child can build towers and castles with cardboard 
boxes and toilet rolls, and then knock them over, and then 
build them again. 

Con của bạn có thể xây các tòa tháp và lâu đài bằng hộp các tông 
và cuộn giấy vệ sinh, sau đó làm chúng đổ xuống, rồi lại tiếp 
tục xây. 
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Before children can learn to control their behavior, they 
must be able to recognise and identify their feelings. 

Trước khi trẻ có thể học được sự kiểm soát hành vi của 
mình, chúng phải có khả năng nhận biết và xác định cảm 
xúc của chúng. 

This song will help your child to  
Bài hát sẽ giúp con trẻ: 

put his or her feelings into words 
express those feelings to you 
find ways to cope with those feelings 
learn that other people have feelings too. 

 nói thành lời về các cảm xúc của bé 

 bày tỏ những cảm xúc đó với bạn 

 tìm cách ứng phó với các cảm xúc đó 

 học được rằng những người khác cũng có cảm xúc. 

put his or her feelings into words 
express those feelings to you 
find ways to cope with those feelings 
learn that other people have feelings too. 

 nói thành lời về các cảm xúc của bé 

 bày tỏ những cảm xúc đó với bạn 

 tìm cách ứng phó với các cảm xúc đó 

 học được rằng những người khác cũng có cảm xúc. 

The song covers feeling angry, sad, tired, scared, proud, 
restless (wriggly/jiggly), or happy. 

Bài hát bao gồm cảm xúc tức giận, buồn, mệt mỏi, sợ 
hãi, tự hào, bồn chồn (vặn vẹo/lắc tới lắc lui), hoặc hạnh 
phúc. 

You might think of other feelings to put into the song. Bạn có thể nghĩ về những cảm xúc khác để đưa vào bài 
hát. 

Your child needs to have a way to express feelings. Con bạn cần phải có cách thức thể hiện cảm xúc. 

 without hurting themselves, or 
 without hurting anyone else. 

mà không làm tổn thương chính họ, hoặc 
mà không làm tổn thương bất kỳ ai khác. 

Learn about feelings using Tìm hiểu về cảm xúc bằng cách 

 singing 
 movement, and 
 rhythm 

 ca hát 

 vận động, và 

 nhịp điệu 

This song helps your child to cope better with the feel-
ings and to manage his or her behavior. 

Bài hát này giúp trẻ ứng phó tốt hơn với các cảm xúc và 
kiểm soát hành vi của chúng. 

The song also shows how you can help your child deal 
with their feelings. It does this by teaching your child to 

Bài hát cũng cho bạn thấy cách có thể giúp con mình ứng 
phó với cảm xúc của chúng. Bằng cách là dạy cho trẻ 

 recognise 
 identify 
 name and 
 manage 
 their feelings. 

 nhận biết 

 xác định 

 gọi tên và 

 kiểm soát 

 cảm xúc của chúng. 

So, it will be helpful to begin by naming the feeling in the 
song. Then, just sit together with the feeling. This is good 
for both of you. It’s a safe way for your child to recognise 
and experience that emotion. 

Vì thế, sẽ rất hữu ích khi bắt đầu qua việc gọi tên cảm 
xúc trong bài hát. Sau đó, chỉ cần cùng con trẻ chia sẻ về 
cảm xúc đó. Đây là điều tốt cho cả hai. Là cách an toàn 
để con trẻ nhận biết và trải nghiệm cảm xúc đó. 

The song shows ways you can help your child learn to 
manage his or her feelings. This is better for them than 
having you “fix” things for them. 

Bài hát trình bày những cách thức mà bạn có thể giúp 
con trẻ học sự kiểm soát cảm xúc của mình. Điều này thì 
tốt cho trẻ hơn là việc bạn cần phải điều chỉnh mọi thứ 
cho chúng. 

The parent needs to recognise what the child is needing 
when they behave in a particular way. 

Cha mẹ cần nhận biết những gì trẻ đang cần khi chúng 
cư xử theo một hướng riêng biệt. 

Having a close relationship with you helps your child to 
feel safe, and to grow and learn. 

Mối quan hệ chặt chẽ với bạn sẽ giúp trẻ cảm thấy an 
toàn để phát triển và học hỏi. 

Spending time with your child playing and singing 
strengthens your attachment to each other. 

Dành thời gian chơi đùa và ca hát với con trẻ làm gia 
tăng sự gắn bó giữa cha mẹ và con cái. 

The song ends with blowing bubbles. It’s a good way to 
relax, and enjoy being together. The deep breathing used 
in blowing bubbles is especially good for your child. 

Bài hát kết thúc với hoạt động thổi bong bóng xà phòng. 
Đó là một cách tốt để thư giãn và tận hưởng việc chơi 
đùa cùng với con trẻ. Hít thở sâu được sử dụng trong khi 
thổi bong bóng xà phòng là đặc biệt tốt cho con trẻ. 

Other activities that can help your child with his/her 
emotions and getting on with others: 

Các hoạt động khác có thể giúp con trẻ biết cảm xúc của 
chúng và hòa hợp với những người khác 
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Soothing, calming activities Các hoạt động trấn tĩnh, xoa dịu 

 Singing lullabies, and rocking, or dancing together.  Hát những bài hát ru, lắc lư, hoặc nhảy múa cùng  
       nhau. 

 Your child can comfort himself with a “butterfly” 
hug, or “gorilla” hug. This is where you cross your 
arms across your chest, and tap your hands on your 
shoulders, one at a time, while you say or think 
something comforting. 

 Con trẻ có thể dỗ dành chính bản thân chúng bằng 
một cái ôm “nhẹ nhàng” hay một cái ôm “chặt”. Đây là 
trường hợp vươn chéo cánh tay qua ngực của mình và 
vỗ nhẹ lên trên vai của mình, mỗi lần là một cái vỗ, trong 
khi nói hoặc nghĩ đến điều gì đó làm khuây khỏa. 

 Give your child a soft blanket, or stretchy cloth, or 
an old scarf of yours, to wrap around themselves, 
which is like giving  themselves a cuddle. This can 
give the child the sense of deep pressure which can 
be extra comforting. 

 Cho con trẻ một tấm chăn mềm mại, hoặc một mảnh 
vải co giản, hoặc một chiếc khăn choàng cũ của bạn, để 
tự chúng quấn quanh mình, giống như trẻ đang tự cho 
chính nó một sự ôm ấp vỗ về. Điều này có thể mang lại 
cho trẻ ý thức về tình huống cảm xúc sâu kín là có thể 
được an ủi thêm. 

Encourage language that identifies feelings Khuyến khích ngôn ngữ xác định cảm xúc 

If your child is over 3 years old, you can reward them for 
using words to express feelings, rather than screaming, 
hitting, kicking, throwing things or even biting. 

Nếu con trẻ trên 3 tuổi, bạn có thể thưởng cho chúng 
cho việc sử dụng từ ngữ để thể hiện cảm xúc, thay vì la 
hét, đánh, đá, ném đồ vật hoặc thậm chí là cắn. 

A small reward such as a sticker, can be used every time. 
As children get older, they can have a reward at the end 
of the day, or even each week. 

Một phần thưởng nhỏ như nhãn dán, có thể được sử 
dụng mọi lúc. Khi trẻ lớn hơn, chúng có thể có phần 
thưởng vào cuối ngày, hoặc thậm chí vào mỗi tuần. 

 Don’t forget that for your child to be able to let you 
know with their words, how they’re feeling, you 
must be listening. 

 Đừng quên rằng để con trẻ có thể cho bạn biết qua 
lời nói, qua cách chúng cảm thấy như thế nào, thì bạn 
phải lắng nghe trẻ. 

Being active Tích cực hoạt động 

Children have lots of energy. It seems that if they have 
plenty of opportunities to be active, it is then easier for 
them to be calm at other times. They can: 

Trẻ có rất nhiều năng lượng. Có vẻ là nếu như trẻ có 
nhiều cơ hội hoạt động, thì sau đó việc chúng trở nên 
bình tĩnh vào những lúc khác là điều dễ dàng hơn. Chúng 
có thể: 

run around outside 
 ride a bike or scooter, 
 jump on a trampoline. 
 or do anything that is energetic! 

 Chạy quanh bên ngoài 

 Chạy xe đạp hay xe tay ga, 

 Nhảy trên tấm bạt lò xo. 

 Hoặc làm bất kỳ điều gì đầy năng lượng! 

NOTE: Wherever names are in red, such as “mummy” or 
“daddy” you can change them to any other family mem-
ber, or significant person in your child’s life. 

CHÚ Ý: Bất kỳ tên nào có màu đỏ, như “mẹ” hoặc “cha”, 
bạn có thể thay đổi các tên này thành bất kỳ thành viên 
nào trong gia đình, hoặc bất kỳ người quan trọng nào 
trong cuộc sống của con trẻ. 

We have used “he” in every verse, in red, so as not to 
confuse the children and parents who are learning a new 
language. You can change the “he” to “she” to suit your 
child. 

Chúng tôi đã sử dụng từ “bé trai” bằng màu đỏ trong 
mọi lời của bài hát, để không gây nhầm lẫn cho trẻ và 
cha mẹ đang học một ngôn ngữ mới. Bạn có thể đổi tên 
bé trai thành bé gái để phù hợp với con của mình. 

On page 5, the colors start with red to represent anger. 
Then the colors gradually change, to show that the angry 
feeling gradually settles down or goes away. 

Ở trang 5, màu sắc bắt đầu bằng màu đỏ để thể hiện sự 
tức giận. Sau đó, màu sắc dần thay đổi, để cho thấy rằng 
cảm xúc tức giận dần lắng xuống hoặc biến mất. 

Acknowledge your child’s feelings. Thừa nhận cảm xúc của con trẻ. 

 Get into the habit of looking at how your child is 
feeling. If they’re being naughty, and not doing 
what you want, is it because they’re angry, scared, 
or just too tired or hungry? Understanding how a 
child is feeling, and how that is making them be-
have, will help both of you. 

 Có thói quen nhìn vào cách con trẻ đang cảm xúc ra 
sao. Nếu chúng đang nghịch ngợm và không làm những 
gì bạn muốn, đó có phải là do chúng tức giận, sợ hãi, 
hoặc chỉ quá mệt hay đói? Hiểu được cách trẻ cảm xúc 
và chúng cư xử như thế nào trước cảm xúc đó sẽ giúp 
cho cả cha mẹ và con trẻ. 
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Carramar Head Office 

152-198 the Horsley Dr, 

Carramar  NSW  2163 

Phone: 9646 6700 

Auburn Office 

Level 1 

44-50 Auburn Rd, 

Auburn  NSW  2144 

Phone: 9646 6666 

Armidale Office 

86 Rusden St, 

Armidale  NSW   2350 

Phone: 029057 7390 

Blacktown Office 

Unit 2—85  

Flushcombe Rd, 

Blacktown  NSW  

2148 

Phone: 9854 7300 

Coffs Harbour Office 

14 Earl St,  

Coffs Harbour   

NSW  2450 

Phone: 02 6650 9195 

Fairfield Office 

Level 2 Room 204 

25 Smart St,  

Fairfield  NSW  2165 

Phone: 9646 6555 

Liverpool Office 

3rd Floor 

157-161 George St, 

Liverpool  NSW  2170 

Phone: 8778 2000 

Newcastle Offices 

Newcastle TAFE  

Building M  

Room 116—118 

Tighes Hill  NSW  2297 

Multicultural Health Unit 

at Wallsend        Hospital 

Phone: 02 4923 7193 

Wagga Wagga Office 

12 Station Place, 

Wagga Wagga   

NSW  2560 

Phone: 02 6921 4403 

 

Wollongong Office 

31 Auburn Street, 

Wollongong  NSW  2500 

Phone: 0477 718 213 

Monkey Tales 
This song-story is one of four song-stories created at STARTTS 

for use with 0-5 year olds with their parent, from refugee-like 

backgrounds.  

The books can be used to assist with trauma recovery and 

development, along with a CD of the songs and other suitable 

songs, created specifically to help these children.  

Câu chuyện âm nhạc này là một trong bốn câu chuyện âm nhạc do 

STARTTS soạn thảo cho trẻ từ 0-5 tuổi cùng cha mẹ chúng, những 

người có nguồn gốc như người tị nạn.  

Các cuốn sách này có thể được sử dụng để trợ giúp việc phát triển và 

phục hồi tổn thương, kèm theo là một đĩa CD của các bài hát và nhiều 

bài hát phù hợp khác đã được đặc biệt làm ra để giúp đỡ những đứa 

trẻ này.  

The song-stories include:  Các câu chuyện âm nhạc gồm có:  

How is the Monkey Feeling Now?  Bây Giờ Chú Khỉ Cảm Thấy Thế Nào?  

A story about different feelings and how to help your child 

express them and manage them.  

Một câu chuyện đề cập đến các cảm xúc khác nhau và cách giúp con 

trẻ diễn tả các cảm xúc này và kiểm soát chúng như thế nào.  

We went to the Bush Today  Hôm Nay Chúng Ta Vào Rừng  

A story about separation and reunion, as well as an opportuni-

ty to vocalise.  

Một câu chuyện về sự chia ly và hội ngộ, cũng là một cơ hội để tập hát.  

Go Slow and Stop – The Running Song  Chạy Chậm và Dừng Lại – Bài Hát Vận Dộng  

A series of actions that help the child and parent to “regulate” 

or manage different levels of energy and stress  

Một loạt các vận động giúp trẻ và cha mẹ “điều chỉnh” hoặc kiểm soát 

các mức năng lượng và căng thẳng khác biệt  

The Monkeys Built a House  Các Chú Khỉ Xây Nhà  

A story about resilience and shared problem solving  Câu chuyện về tính kiên cường và chia sẻ để giải quyết khó khăn  

STARTTS is an affiliated health organisation serving people from 

refugee-like background's throughout NSW.  

STARTTS là một tổ chức y tế liên kết phục vụ cho những người có nguồn gốc 

như người tị nạn trên khắp tiểu bang NSW.  

 

It is celebrating 30 years of service in 2018.  Tổ chức này đã kỷ niệm 30 năm hoạt động vào năm 2018.  

STARTTS is a member of the FASSTT – Forum of Australian Services 

for Survivors of Torture and Trauma, and a member of IRCT – Inter-

national Rehabilitation Council for Torture Victims.  

STARTTS là thành viên của FASSTT – Diễn Dàn các Dịch Vụ dành cho Người 

Sống Sót từ Tra Tấn và Chấn Thương, và thành viên của IRCT – Hội Đồng Phục  
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