
 

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 Những Cảm Xúc Mạnh  

Các Tài Liệu trong Gói này gồm 
• Sách Đọc 

• Sức Mạnh của việc Thể Hiện: Sự nuôi dưỡng con cái hình thành con trẻ của mình trở thành ai và bộ não 
của chúng hoạt động như thế nào của Daniel Siegel  

• Chương trình nuôi dưỡng dạy trẻ bình tĩnh của Celebrate Calm 
• 13 điều cha mẹ tâm lý mạnh mẽ không làm: Nuôi dạy trẻ con tự tin và rèn luyện trí não của chúng để 

chúng có một cuộc đời hạnh phúc, ý nghĩa, và thành công của Amy Morin 
 

• Video YouTube: 
o Chế ngự Kịch Tính: Giải quyết các Cảm Xúc Mạnh  trong Gia Đình Quý Vị: 

https://youtu.be/Ofd_wZrEq7I 
 Tìm hiểu lý do tại sao một số có cảm xúc và hành vi lớn.   
 Học cách để giảm thiểu mức độ và cường độ của những hành vi này khi chúng đang xảy ra 

bằng tăng cường khả năng phục hồi ở trẻ con và thanh thiếu niên. 
 Tìm hiểu các sách lược mới để thực hiện trong nhà quý vị và các ý tưởng để trao đổi với 

nhà trường. 

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

o Sách Điện Tử cho Người Lớn: Cha mẹ Bình An, con cái hạnh phúc:Phương cách để ngừng la hét 
và bắt đầu kết nối của Laura Markham 

o Sách điện thử cho Thanh Thiếu Niên: Trí óc Bạn cần một cái ôm:Cuộc sống, tình yêu và sức khỏe 
tinh thần và bánh mì kẹp của Rae Earl 

o Thanh Thiếu Niên: Hiểu rỏ bản thân Hướng dẫn dành cho trẻ về cảm xúc mãnh liệt và cảm giác 
mạnh của Mary Lamia 

o Thanh Thiếu Niên: Soda pop head by Julia Cook 
 

• Bộ Sưu Tập Nguồn Hướng Dẫn Hỗ Trợ Kỹ Thuật Số: 
o Giải Trí Gia Đình: An Toàn Hơn tại Nhà: https://padlet.com/prc9/summerfun 
o Sức khỏe Tinh Thần và Cảm Xúc cho Gia Đình:https://padlet.com/prc9/emotions 

 

LS-PRC-Supporting Children-Teens with Big Emotions. 
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