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60+ POSITIVE THINGS TO SAY TO KIDS - HÃY NÓI VỚI
CON NHỮNG ĐIỀU TÍCH CỰC!

1. You are loved => con được yêu thương
2. You make me smile =>con làm bố/ mẹ cười
3. I think about you when we’re apart.=> bố/ mẹ luôn nghỉ về con khi xa con
4. My world is better with you in it.=> thế giới của bố/ mẹ tốt đẹp hơn khi có con.
5. I will do my best to keep you safe.=> bố/ mẹ sẽ cố hết sức để bảo vệ con.
6. Sometimes I will say no.=> đôi khi bố /mẹ sẽ nói không
7. I have faith in you.=> bố/ mẹ tin tưởng ở con.
8. I know you can handle it.=> bố/ mẹ biết con sẽ xoay sở được.
9. You are creative.=> con thật sáng tạo.
10. Trust your instincts.=> hãy tin vào bản năng của con
11. Your ideas are worthwhile.=> những ý tưởng của con thật đáng giá.
12. You are capable.=> con có khả năng
13. You are deserving.=> con xứng đáng
14. You are strong.=> con mạnh mẽ
15. You can say no.=> con có thể nói không.
16. Your choices matter
17. You make a difference.=>con tạo nên một sự khác biệt.
18. Your words are powerful.=> lời nói của con thật mạnh mẽ.
19. Your actions are powerful.=>hành động của con thật mạnh mẽ.
20. Your emotions may be powerful.=>cảm xúc của con có thể mạnh mẽ.
21. And you can still choose your actions.=> và con vẫn có thể tự lựa chọn hành động
cho mình.
22. You are more than your emotions.=> con quan trọng hơn những cảm xúc của con.
23. You are a good friend.=> con là một người bạn tốt.
24. You are kind.=> con thật tốt bụng
25. You don’t have to like what someone is saying in order to treat them with
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respect.=>con không cần phải thích những gì người khác nói chỉ để thể hiện sự tôn trọng
người đó.
26. Someone else’s poor behavior is not an excuse for your own.=>đừng lấy hành động
tồi của người khác làm cái cớ cho con.
27. You are imperfect.=> con không hoàn hảo
28. So am I.=> bố/ mẹ cũng vậy.
29. You can change your mind.=> con có thể đổi ý.
30. You can learn from your mistakes.=> con có thể học hỏi từ những sai lầm của mình.
31. You can ask for help.=> con có thể hỏi xin sự giúp đỡ
32. You are learning.=> con đang học hỏi đấy.
33. You are growing.=> con đang lớn khôn
34. Growing is hard work.=> sự lớn lên là một công việc không dễ.
35. I believe you.=> Ta tin con.
36. I believe in you.=> Bố/mẹ tin ở con.
37. You are valuable.=> Con quý giá
38. You are interesting.=> con thật thú vị
39. You are beautiful.=> con thật đẹp
40. When you make a mistake you are still beautiful.=>khi con lầm lỗi, con vẫn đẹp.
41. Your body is your own.=> Cơ thể của con là của riêng con.
42. You have say over your body.=> con có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể.
43. You are important.=> con quan trọng.
44. Your ideas matter=> ý tưởng của con quan trọng.
45. You are able to do work that matters.=> con có thể làm những việc quan trọng.
46. I see you working and learning every day.=> Bố/mẹ thấy con làm việc và học tập mỗi
ngày.
47. You make a difference in my life.=> con tạo nên sự khác biệt con cuộc đời của ta.
48. I am curious what you think.=> Bố/mẹ tò mò không biết con đag nghĩ gì
49. How did you do that?=> con đã làm điều đó bằng cách nào vậy.
50. Your ideas are interesting.=> Ý tưởng của con thật thú vị.
51. You’ve made me think of things in a completely new way.=> Con khiến cho Bố/mẹ
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có thể suy nghĩ về mọi điều theo cách hoàn toàn mới.
52. I’m excited to see what you do.=> Bố/mẹ rất vui khi nhìn thấy những điều con làm.
53. Thanks for helping me.=> Cảm ơn con rất nhiều vì sự giúp đỡ của con.
54. Thank you for contributing to our family.=>cảm ơn con vì những đóng góp cho gia
đình mình.
55. I enjoy your company.=> sống cùng con thật vui.
56. It’s fun to do things with you.=> thật vui khi làm nhiều điều cùng con.
57. I’m glad you’re here.=> Bố/mẹ rất vui vì con ở đây.
58. I’m happy to talk with you.=> Bố/mẹ rất hạnh phúc khi nói chuyện với con.
59. I’m ready to listen.=> Bố/mẹ đã sẵn sàng để lắng nge rồi.
60. I’m listening.=> Bố/mẹ nghe đây
61. I’m proud of you.=> Bố/mẹ tự hào về con
62. I’m grateful you’re in my life.=> Bố/mẹ rất biết ơn vì có con trong cuộc đời này.
63. You make me smile.=> con làm Bố/mẹ cười.
64. I love you.=> Bố/mẹ yêu con
Đôi khi những cụm từ tích cực nghe hơi cứng nhắc, hoặc khi bạn nói chúng quá nhiều
bạn sẽ tự hỏi liệu những lời bạn nói có mất đi chút năng lượng/ quyền lực nào không, thế
nhưng tôi thì cho rằng: tôi hi vọng việc lặp đi lặp lại sẽ ăn sâu vào suy nghỉ của trẻ.
Nhiều năm sau đó, khi con chúng ta đối mặt với một cuộc phỏng vấn xin việc đầy khó
khăn, một cuộc hội thoại nhiều thách thức với nhà tuyển dụng hoặc một ngày mà tất cả
các khúc mắc được tháo gỡ, tôi hi vọng chúng sẽ nhớ lắng nghe sự động viên của tôi và
giọng nói nội tâm trong con sẽ vang lên: “tôi tin vào bạn. tôi chắc chắn bạn có thể làm
được. Bạn được yêu quý!”
_______________________________________
Mọi người có thể in bảng 60+ Positive Things to Say to Kids này ra, dán lên tường để ghi
nhớ, và hãy tập nói chúng hằng ngày với con nhé!
Nguồn: Li Li Pham
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Clip thầy giáo bắt đầu mỗi buổi học bằng cách khen ngợi mỗi đứa trẻ trong lớp học của
mình
http://metro.co.uk/2015/11/20/awesome-special-ed-teacher-starts-every-day-bycomplimenting-each-kid-in-his-class-5515394/

