
Reduces the ability to 
respond, learn, or 
figure things out, 

which can result in 
problems in school.

Increases difficulty 
in making friends and 
maintaining relationships.

Increases stress 
hormones which 
affect the body’s 
ability to fight infection.

May cause lasting
health problems.

Lowers tolerance for 
stress, which can result in 
behaviors such as fighting, 
checking out or defiance.

Increases problems with 
learning and memory.

Adverse Childhood Experiences

ACEs (Adverse Childhood Experiences) are serious childhood traumas that can result in toxic stress. 
Prolonged exposure to ACEs can create toxic stress, which can damage the developing brain and body 

of children and affect overall health. Toxic stress may prevent a child from learning or playing 
in a healthy way with other children, and can cause long-term health problems.

Understanding ACE

Exposure to childhood 
ACEs can increase the 
risk of:

Adolescent pregnancy
Alcohol and drug abuse
Asthma
Depression
Heart disease
Intimate partner violence
Liver disease
Sexually-transmitted 
disease
Smoking
Suicide

ACEs (Adverse Childhood Experiences) can include:

Abuse: Emotional / physical / sexual
Bullying / violence of / by another 
child, sibling, or adult
Homelessness
Household: Substance abuse / 
mental illness / domestic violence 
/ incarceration / parental 
abandonment, divorce, loss

Involvement in child welfare system
Medical trauma
Natural disasters and war
Neglect: Emotional / physical
Racism, sexism, or any other form 
of discrimination
Violence in community

SURVIVAL MODE 
RESPONSE

Toxic stress increases 
a child's heart rate, blood 
pressure, breathing and 
muscle tension. Their 
thinking brain is knocked 
off-line. Self-protection 
is their priority. 

Parents and caregivers 
can help.Turn over to 
learn about resilience. 

I can't hear you! 
I can't respond to you! 
I am just trying to be safe!

WITH SUPPORT FROM 

ACEs (Trải nghiệm Tổn thương Thời thơ ấu) là những tổn thương nghiêm trọng ở thời thơ ấu có thể 
dẫn đến căng thẳng độc hại. Tiếp xúc lâu dài với ACEs có thể tạo ra căng thẳng độc hại, có thể gây hại 

cho não và cơ thể đang phát triển của trẻ em và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. 
Căng thẳng độc hại có thể ngăn cản một đứa trẻ học tập hoặc vui chơi

HIỂU VỀ ACES

Giảm khả năng chịu đựng 
căng thẳng, có thể dẫn đến 
các hành vi như đánh nhau, 
bỏ đi hoặc thách thức.

Tôi không thể nghe thấy bạn!
Tôi không thể trả lời lại bạn!
Tôi chỉ đang cố gắng được an toàn!

Tăng các vấn đề về học 
tập và ghi nhớ.

Giảm khả năng phán 
ứng, học tập 

và giải quyết mọi 
việc, có thể dẫn đến 

các vấn đề ở trường.

Tăng khó khan khi kết 
bạn và duy trì các mối 
quan hệ.

Có thể tạo ra các 
vấn đề sức khoẻ 
lâu dài.

Tăng các hooc-môn 
căng thẳng, ảnh
hưởng đến khả năng
cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Có trải nghiệm tổn thương 
thời thơ ấu ACE có thể làm 
tang nguy cơ:

Mang thai ở tuổi vị thành viên
Nghiện rượu và nghiện ma tuý
Hen xuyễn
Buồn phiền
Mắc bệnh tim
Bạo lực với bạn tình
Mắc bệnh gan
Bệnh truyền nhiễm qua 
đường tình dục
Hút thuốc
Tự tử

Lạm dụng: Cảm xúc / thể xác / tình dục
Bắt nạt/ bạo lực với / bị bởi trẻ khác, anh 
em hoặc người lớn
Vô gia cư
Hộ gia đình: Lạm dụng chất gây nghiện/ 
bệnh tâm thần/ bạo lực gia đình/ giam giữ 
/ cha mẹ bỏ rơi, ly hôn, mất mát

Tham gia vào hệ thống phúc lợi trẻ em
Chấn thương y tế
Thiên tai và chiến tranh
Thờ ơ: Cảm xúc / thể chất
Phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính 
hoặc bất kỳ hình thức phân biệt đối xử 
nào khác
Bạo lực trong cộng đồng

PHẢN ỨNG CHẾ 
ĐỘ SINH TỒN

ACEs (Trải nghiệm Tổn thương Thời thơ ấu) có thể bao gồm:

ĐƯỢC HỖ

TRỢ TỪ:

Bố mẹ và người chăm sóc có 
thể giúp đỡ. Lật lại để tìm 
hiểu về khả năng phục hồi.

Căng thẳng độc hại làm 
tăng nhịp tim, huyết áp, nhịp 
thở và căng cơ của trẻ. Bộ 
não suy nghĩ của chúng bị 
đánh bật. Tự bảo vệ là ưu 
tiên của chúng.

Trải nghiệm Tổn thương Thời thơ ấu



What is resilience?
Research shows that if caregivers provide 
a safe environment for children and teach 
them how to be resilient, that helps reduce 
the effects of ACEs.

What does resilience look like?
Having resilient parents and caregivers who 
know how to solve problems, have healthy 
relationships with other adults, and build 
healthy relationships with children.

Building attachment and nurturing 
relationships: 
Adults who listen and respond patiently 
to a child in a supportive way, and pay 
attention to a child's physical and 
emotional needs.

Building social connections. 
Having family, friends, neighbors, 
community members who support, 
help and listen to children.

Meeting basic needs: 
Provide children with safe housing, 
nutritious food, appropriate clothing, 
and access to health care and good 
education, when possible. Make sure 
children get enough sleep, rest, and play. 

Learning about parenting, caregiving 
and how children grow: 
Understand how caregivers can help 
children grow in a healthy way, and what 
to expect from children as they grow.

Building social and emotional skills: 
Help children interact in a healthy 
way with others, manage emotions, 
communicate their feelings and needs, 
and rebound after loss and pain.

Special thanks to the Community & Family 
Services Division at the Spokane (WA) 
Regional Health District for developing 
and sharing the original parent hand-out.

Resources:

ACEs Connection 
Resource Center
Parenting with ACEs

ACEs Too High

Help children identify, express 
and manage emotions.

Create safe physical and 
emotional environments

(home, school, community, systems).

Understand, prevent and 
respond to ACEs.

“Children with ACEs find ‘resilience’ because an adult provides 
a safe environment — in which they feel known, validated.” 
Donna Jackson Nakazawa
Author of Childhood Disrupted: How Your Biography Becomes Your Biology & How You Can Heal

WITH SUPPORT FROM 
ĐƯỢC HỖ

TRỢ TỪ:

Lời cảm ơn đặc biệt đến Sở Dịch vụ 
Cộng đồng & Gia đình ở Spokane (WA) 
Regional Health District đã xây dựng và 
chia sẻ tờ phát tay phụ huynh ban đầu.

Giúp trẻ xác định, thể hiện và 
kiểm soát cảm xúc.

Tạo các môi trường an toàn về
thể chất và cảm xúc

(gia đình, trường học, cộng đồng, 
các hệ thống).

Hiểu, ngăn chặn và đáp ứng với 
ACE.

“Trẻ em có trải nghiệm ACE tìm thấy sự phục hồi bởi vì người lớn cho chúng 
một môi trường an toàn — trong đó chúng cảm thấy được biết đến, được 
công nhận.”  
Donna Jackson Nakazawa
Tác giả của cuốn Childhood Disrupted: How Your Biography Becomes Your Biology & How 
You Can Heal What is resilience?

Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu những người chăm 
sóc cung cấp một môi trường an toàn cho trẻ 
và dạy cho chúng cách kiên cường, điều này 
giúp giảm các tác động của ACE.

Khả năng phục hồi là gì?

Có bố mẹ và những người chăm sóc kiên 
cường, những người biết cách giải quyết vấn 
đề, có các mối quan hệ lành mạnh với những 
người lớn khác và xây dựng các mối quan hệ 
lành lạnh với trẻ em.

Khả năng phục hồi trông thế nào?

Có gia đình, bạn bè, hang xóm, các 
thành viên cộng đồng hỗ trợ, giúp đỡ 
và lắng nghe trẻ em.

Xây dựng các mối liên kết xã hội.

Những người lớn lắng nghe và phản ứng kiên 
nhẫn với một đứa trẻ một cách hỗ trợ và chú ý 
đến các nhu cầu về thể chất và cảm xúc của 
trẻ.

Xây dựng các mối quan hệ gắn kết
và nuôi dưỡng:

Cung cấp cho trẻ em mái nhà an toàn, thực 
phẩm dinh dưỡng, quần áo phù hợp và được 
chăm sóc sức khoẻ và giáo dục tốt khi có thể. 
Đảm bảo rằng trẻ em được ngủ đủ. Nghỉ đủ và 
chơi đủ.

Đáp ứng các yêu cầu cơ bản:

Hiểu cách những người chăm sóc có thể giúp 
đỡ trẻ em lớn lên lành mạnh thế nào và kỳ 
vọng điều gì từ trẻ em khi chúng lớn lên.

Tìm hiểu về cách làm cha mẹ, chăm sóc
người khác và cách trẻ em lớn lên:

Các nguồn:

Giúp trẻ em tương tác một cách lành mạnh với 
những người khác, quản lý cảm xúc, liên lạc 
với tình cảm và nhu cầu của chúng, và hồi lại 
sau mất mát và tổn thương.

ACEs Too High 

Xây dựng các kỹ năng xã hội và cảm xúc:

ACEs Connection
Resource Center 
Parenting with ACEs


