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Khoa học thế kỷ XXI nhấn mạnh trách nhiệm 
chung của chúng ta trong việc cung cấp cho tất 
cả trẻ nhỏ sớm nhất có thể một nền tảng vững 
chắc về các mối quan hệ có tính đáp ứng, các 
trải nghiệm học tập tích cực và các môi trường 
tốt cho sức khỏe để trẻ có thể trở thành 
những người có những kỹ năng để có thể hoàn 
thành tốt các trách nhiệm trong công việc, 
trách nhiệm của một công dân có ích và là 
những bậc cha mẹ tốt của thế hệ kế tiếp. 
Chúng ta không thể để cơ hội then chốt này 
trôi qua vô ích. Thời điểm để đầu tư cho sức 
mạnh tương lai của các quốc gia của chúng ta, 
các nền kinh tế và cộng đồng của chúng ta là 
những năm đầu đời của trẻ. Thời gian vẫn 
đang trôi và bây giờ chính là thời điểm để 
hành động. 
 
M.D., Giám đốc Trung Tâm Phát triển Trẻ em 
– Đại học Havard 
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