Initial Parent Intake Form
Mẫu tiếp nhận thông tin ban đầu dành cho phụ huynh
(a Rooted Resource form only*)
This intake form is between Employer (Parents) and Nanny. It may be used as a resource or as the actual intake form as desired by
both parties. Rooted is not responsible for any information obtained or used on this form by contractual parties.
Mẫu tiếp nhận thông tin này là giữa Nhà tuyển dụng (Các bậc phụ huynh) và Bảo mẫu. Nó có thể được sử dụng như một nguồn tài
nguyên hoặc như một hình thức tiếp nhận thực tế theo mong muốn của cả hai bên. Rooted không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin
nào được các bên trên hợp đồng lấy hoặc sử dụng trên biểu mẫu này.

Date/ Ngày:__________
Child(ren) Name(s)

Tên trẻ:

_______________________________
Preferred Name: __________________

Tên trẻ thường được gọi (tên ở nhà):

Child’s

Những thông tin về trẻ:

Favorite Toy? ____________________________

Món đồ chơi yêu thích:

Favorite Color? ___________________________

Màu sắc yêu thích:

FavoriteFood or Snack?_____________________

Món ăn yếu thích hoặc đồ ăn vặt yêu thích:

Do they have a favorite game or thing they like to

Trò chơi yêu thích:

play?

Health / Sức khoẻ:
Allergies:___________________________
Strong Dislikes:______________________

Dị ứng với cái gì:

Other/Misc: _________________________

Đặc biệt không thích gì:

Medications Required: _____________________

Những chú ý khác:

Developmental:___________________________

Thuốc phải uống:
Sự phát triển của trẻ:

Routines:
Sleeping: Awakes usually at: _____________
Goes to Bed Usually at________________
Naps: _______, _______, _______
Is there an amount of time I should not let them sleep for their naps (e.g. over 2 hours) _________________
Thói quen hàng ngày:
Đi ngủ:
- Thường thức dậy lúc mấy giờ:
- Thường đi ngủ lúc mấy giờ
- Thường ngủ trưa lúc mấy giờ
Có giới hạn thời gian ngủ trưa cho trẻ không? ( ví dụ như không được để trẻ ngủ quá 2 tiếng chẳng hạn?)

Eating/ Ăn uống:
Meal Times: Breakfast: __________ Lunch _________ Dinner ________ Snacks ________, _________
Thời gian ăn uống: Ăn sáng lúc:
Ăn trưa
Ăn tối
Ăn nhẹ
Assistance Needed:_________________

Hỗ trợ cần thiết:

Limit: ____________________________

Giới hạn:

Cultural Food Preferences: ___________

Sở thích văn hoá ẩm thực:

Will you prepare a menu or prefer that I plan what to feed your child? Please complete meal ideas/likes
for your child:

Phụ huynh sẽ chuẩn bị thực đơn hay muốn bảo mẫu lên thực đơn cho trẻ? Vui lòng hoàn
thành thực đơn mà phụ huynh muốn cho trẻ ăn.
Breakfast
Bữa sang

Lunch
Bữa trưa

Dinner
Bữa tối

Snacks
Những bữa ăn nhẹ

Other:
Independence: What level of independence does your child have with the following?
With eating: ____________________________________
With playing:____________________________________
Do you prefer adult guided play or child guided play?

Những cái khác:
Tính độc lập: Mức độ độc lập của con bạn như thế nào với những điều dưới đây:
- Ăn uống:
- Chơi:
Bạn muốn người lớn hướng dẫn cho trẻ chơi hay là để trẻ tự chơi theo cách của chúng?
Interests/Learning: Tell me if there is anything you would like me to work on with your child currently
(abc’s, counting, fine motor skill activities):
Sở thích/ Học tập: Nói cho tôi biết hiện tại bạn muốn tôi giúp trẻ những cái gì (ví dụ như: học bảng
chữ cái, học đếm, hoặc là các kỹ năng vận động tinh)
________________________________________________________________

________________________________________________________________

Boundaries / Những ranh giới:

Discipline/Rewards:
Which methods are acceptable for disciplining your child if they are disobedient, uncooperative, or displaying
poor behavior? (NOT Physical Discipline)
Kỷ luật/ Khen thưởng:
Những phương pháp nào có thể chấp nhận được để kỷ luật con bạn nếu chúng không vâng lời, không hợp tác
hoặc có thái độ không tốt? (KHÔNG đánh đòn)

Time Out _____

Remove Toy _____

Other: ( be specific)______________________

- Dừng chơi

- Lấy lại đồ chơi:

- Những phương pháp khác (nêu cụ thể
phương pháp đó là gì):

- Dừng chơi : (Đây là hình phạt cho trẻ khi trẻ hư đó là phạt ngồi một chỗ trong khoảng một thời gian ngắn, không cho
chơi)

Ways that often help your child's behavior become acceptable?
Những cách nào thường giúp hành vi của con bạn trở nên chấp nhận được?

__________________________________________________________________________________
Reward Systems: Explain any systems for rewarding your child you would like me to continue while I am caring
for them?
Khen thưởng: Giải thích cho tôi những cách mà bạn đang khen thưởng con và bạn muốn tôi cũng làm như vậy khi tôi
trông chúng:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Home Maintenance / Giữ gìn ngôi nhà:
Water Shut Off / Tắt nước:
Power / Tắt điện:
Any other info I should know about? (how to use a specific device etc)
Những thông tin khác mà tôi nên biết? ( Cách sử dụng từng thiết bị cụ thể ở trong nhà?)

Is there anything else that will help me know your child better in order to care for them?
Còn những điều gì khác mà có thể giúp tôi biết rõ con bạn hơn không để giúp tôi chăm sóc trẻ tốt hơn?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

