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Tóm tắt: 

Tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển suốt đời do rối loạn của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến 
hoạt động của não bộ. Tự kỷ được thể hiện ra ngoài bằng các khiếm khuyết về tương tác xã hội, 
giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, hành vi, sở thích và hoạt động mang tính lặp đi lặp lại. Điều 
quan trọng nhất để giúp trẻ tự kỷ phát triển đó là đánh giá chính xác dạng tật, mức độ, khả năng 
và những khó khăn mà trẻ gặp phải để có cách hỗ trợ phù hợp. Hiện nay, có nhiều phương pháp, 
công cụ để đánh giá trẻ tự kỷ. Trong  đó, PEP-R được xem là bộ công cụ hữu hiệu giúp đánh giá 
trẻ tự kỷ. PEP-R giúp quá trình đánh giá được chính xác hơn, là cơ sở quan trọng để đạt được 
hiệu quả can thiệp, trị liệu cho trẻ sau này. Khảo sát đánh giá, nghiên cứu điển hình trên 3 trẻ tự 
kỷ tại Bệnh viện Tâm thần Tp.Đà Nẵng đã cho thấy hiệu quả mà PEP-R mang lại trong đánh giá, 
can thiệp cho trẻ tự kỷ.          
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Abstract: 

Autism is a form of lifelong-developing disability caused by disorders of the nervous system that 
affect the function of the brain. Autism is manifested through social interaction, repeated verbal 
and non-verbal communication, behavioral interventions and behavioral hobbies. The most 
important thing to help children with autism develop is to accurately assess the type of disability, 
level, ability, and difficulties a child is having in order to get the right support and evaluation. In 
particular, PEP-R is considered as a useful tool in evaluating autistic children. PEP-R helps to 
make the assessment process more accurate, which is important for effective intervention and 
subsequent treatment. A case study of three children with autism at Da Nang City Psychiatric 
Hospital has shown the effectiveness of PEP-R in evaluating and intervening autistic children.    

         Key words: PEP-R; Evaluate; Autistic children; Tools; Behaviors.  

 


