
 

Vui lòng liên lạc chúng tôi tại prc@fcps.edu hoặc 703-204-3941 để có thêm nguồn tham khảo liên quan khác, 
các cuộc hội thảo trên mạng, và sách đề xuất. 

PRC Packs: Parent Series  

 
Hỗ Trợ Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên với Nỗi Lo Lắng 

Các Tài Liệu trong Gói này gồm 
• Sách Đọc 

o Làm lại bộ não lo lắng của quý vị: Cách sử dụng thần kinh học về nỗi sợ hãi để chấm dứt lo lắng, 
hoảng sợ và lo âu của Catherine Pittman 

o Trẻ em không lo âu: Một cẩm nang tương tác cho phụ huynh và trẻ em của Bonnie Zucker 
o Vượt trội nỗi lo: Cẩm nang dành cho trẻ lớn hơn để điều tiết nỗi lo lắngcủa Dawn Huebner 
 

 

• Video YouTube: 
o Cách giúp con em quý vị đối phó với Đại dịch và Trở lại trạng thái bình thường: 

youtu.be/Q1fSGaW5zNo 
o Tiến sĩ Bateman cung cấp các công cụ để kiểm soát các nhu cầu về đời sống xã hội - cảm xúc 

của trẻ sau một năm xảy ra đại dịch.  
 

o Đề xuất để hỗ trợ những người tiếp tục với việc học trực tuyến hoặc chuyển sang học kết hợp. 
 

o Cô ta đưa ra những lời khuyên thiết thực để xác định những nỗi sợ hãi và lo lắng ngoài ra trang 
bị cho trẻ sự hỗ trợ trong nhiều tình huống thực tế mà quý vị có thể đối mặt.  
  

 
Nguồn Liệu Trợ Giúp Để Đào Sâu Hơn 
• Tài Liệu Thư Viện: 

o Sách Điện Tử cho Người Lớn: Đánh bay nỗi lo lắng của quý vị: Cách làm cho lo lắng có hiệu quả 
với quý vị trong cuộc sống, tình yêu và tất cả những gì quý vị làm của Alicia Clark  

o Thanh Thiếu Niên: Căng thẳng thực sự có thể ảnh đến thần kinh của quý vị của Tevor Romain 
o Thanh Thiếu Niên: Wilma Jean - Cỗ máy lo âu của Julia Cook 
 
 

• Bộ Sưu Tập Nguồn Hướng Dẫn Hỗ Trợ Kỹ Thuật Số: 
o Cẩm nang nguồn liệu tham khảo trợ giúp Phụ Huynh 

2021:https://padlet.com/prc9/parentsupportguide 
o Sức khỏe Tinh Thần và Cảm Xúc cho Gia Đình:https://padlet.com/prc9/emotions 

LS-PRC-Supporting Children-Teens with Anxiety. 
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