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Họ và tên trẻ (Child’s name):    

Ngày sinh (Child’s date of birth): Nam /Nữ (Male/Female):  

Trẻ nói tiếng (Language(s) spoken):   

Ngày thực hiện (Current date):  Tuổi của trẻ (Child’s age):  

Người thực hiện Thang đo Tính dễ hiểu theo ngữ cảnh (Person completing the ICS):   

Mối quan hệ với trẻ (Relationship to child):   

 
Những câu hỏi dưới đây là về lời nói của con anh/chị được những người khác hiểu như thế nào. Vui lòng suy nghĩ về 
lời nói của trẻ trong tháng vừa qua khi trả lời từng câu hỏi. Khoanh tròn vào một số cho mỗi câu hỏi. (The following 

questions are about how much of your child’s speech is understood by different people. Please think about your child’s speech over the past month when answering 
each question. Circle one number for each question.) 

 Luôn 
luôn 

(Always) 

Thường 
xuyên  
(Usually) 

Đôi  
khi 

(Sometimes) 

Hiếm  
khi 

(Rarely) 

Không 
bao giờ 

(Never) 
1. Anh/chị có hiểu con mình nói không? 

(Do you understand your child1?) 
5 4 3 2 1 

2. Các thành viên cùng sống trong gia đình có hiểu con 
nói không? 
(Do immediate members of your family understand your child?) 

5 4 3 2 1 

3. Họ hàng của gia đình có hiểu con nói không? 
(Do extended members of your family understand your child?) 

5 4 3 2 1 

4. Các bạn của con có hiểu con nói không? 
(Do your child’s friends understand your child?) 

5 4 3 2 1 

5. Những người quen khác có hiểu con nói không? 
(Do other acquaintances understand your child?) 

5 4 3 2 1 

6. Các giáo viên của con có hiểu con nói không? 
(Do your child’s teachers understand your child?) 

5 4 3 2 1 

7. Những người lạ có hiểu con nói không? 
(Do strangers2 understand your child?) 

5 4 3 2 1 

TỔNG ĐIỂM (TOTAL SCORE) =  /35     

TỔNG ĐIỂM TRUNG BÌNH (AVERAGE TOTAL SCORE) =  /5     
1Thang đo này có thể được điều chỉnh dùng cho lời nói của người lớn, bằng cách thay thế từ con bằng từ vợ/chồng bạn 
(This measure may be able to be adapted for adults’ speech, by substituting child with spouse.) 

2Thuật ngữ những người lạ có thể thay đổi bằng những người không quen biết (The term strangers may be changed to unfamiliar people) 
 

(Phiên bản này của Thang đo Tính dễ hiểu theo ngữ cảnh có thể được sao chép lại).  
(This version of the Intelligibility in Context Scale can be copied.) 
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