
   

Sự Kết nối chặt chẽ của phụ huynh và gia đình 

 

Skip Forsyth 

Hãy chậm lại, vẫn chưa quá trễ 

Hãy để chén đĩa đó, chúng có thể chờ 

Anh ấy hỏi bạn có muốn chơi không 

Đừng nói không và quay đi. 

 

Giờ má phải nấu trà, cục cưng bé nhỏ à 

Má phải dọn dẹp ngay bây giờ. 

Cậu bé bỏ đi, và bạn tiếp tục 

Một ngày nào đó rất gần cậu bé sẽ ngừng hỏi, cậu bé 

sẽ trưởng thành 

 

Cậu bé kéo quần của mẹ và nài nỉ hãy chơi với con đi 

Nhưng bạn đang cố gắng để dọn dẹp mọi thứ 

Giờ Mẹ không thể chơi đâu, cục cưng vô giá của mẹ à 

Hãy chờ một lát và mẹ sẽ xong việc. 

 

Sau đó đã đến lúc uống trà 

Rồi phải đi tắm và đến giờ đi ngủ  

Bạn phải biết rằng cậu bé sẽ không thức khuya 

Cậu bé mong muốn được chơi với bạn. 

 

Hãy đặt chiếc chảo xuống và chạy ra ngoài chơi 

Bạn có thể đếm trong khi cậu bé đi trốn. 

Cậu bé sẽ ghi nhớ khoành khắc này và bạn cũng vậy 

Chúng ta có rất ít những khoảnh khắc quý giá này 
 

Sophie Harrington 

còn có lễ hội Chanukah, Kwanzaa, Năm Mới và một số ngày đặc 
biệt khác. Mỗi một dịp lễ tạo ra một sự kiện đáng nhớ. Đây là dịp 
mà rất nhiều truyền thống của gia đình và cộng đồng được gắn kết 
với những lế hội hàng năm. Tuy nhiên những ngày lễ này thường 
đòi hỏi khá nhiều thời gian và chi phí trong khi rất nhiều gia đình có 
giới hạn. 
 

Những ngày nghỉ đông có thể gây căng thẳng cho các bậc phụ 
huynh và gia đình. Ai sẽ là người trông trẻ khi cha mẹ đi làm? Làm 
thế nào để biết trẻ được an toàn nếu ở nhà một mình? Trẻ cũng 
thường có mong muốn được đi xem phim, chơi bowling hoặc mua 
một số thiết bị điện tử mới - làm cách nào để trẻ hiểu rằng nguồn 
lực gia đình là có giới hạn? 
 

Có rất nhiều các khoản đầu tư vào quảng cáo và tiếp thị nhằm 
thương mại hóa những ngày lễ. Vì vậy, cá nhân tôi khuyến khích 
các quý vị cần phải có định hướng, cố gắng tập trung vào việc chia 
sẻ chứ không phải chi tiêu. 
 

• Chia sẻ niềm yêu thích làm bánh của cá nhân bằng cách tặng cho 
người khác một số món bánh ngày lễ ưa thích của mình. 
 

• Chia sẻ, đóng góp công sức bằng cách rửa xe giúp người hàng 
xóm cao tuổi hoặc giúp họ dọn dẹp nhà cửa nhân các dịp lễ. 
 

• Chia sẻ thời gian vui chơi với con cái hoặc cháu chắt, có thể cùng 
xem một trong những bộ phim yêu thích của trẻ, hoặc dã ngoại 
hoặc thả diều nếu thời tiết ấm áp. 
 

• Chia sẻ sự sáng tạo và niềm vui của bản thân bằng cách tự chụp 
một số bức ảnh hài hước cùng gia đình và gửi cho bạn bè và gia 
đình, thậm chí tạo có thể tự tạo một video clip hài hước vui nhộn. 
 

• Chia sẻ, thể hiện tình yêu dành cho gia đình bằng cách tự làm các 
tấm thiệp từ các tấm giấy thủ công hoặc bằng cách viết trên tờ giấy 
ghi chú (notes) và dán quanh nhà, trong ngăn kéo, trên tấm gương, 
trong tủ và hộp ngũ cốc, v.v. Dưới đây là một số ví dụ: 
  

 Mẹ yêu quý, mẹ là người nướng bánh tuyệt vời nhất!”                                  
“Ba yêu quý, cảm ơn ba đã chơi ở vị trí bắt bóng hoặc huấn 
luyện đội bóng của con”                                                                                                
“Con trai yêu quý, những câu chuyện của con trai luôn làm bố/
mẹ thấy vui vẻ, hạnh phúc”                                                                                        
“Con gái yêu quý, mẹ đã bật khóc khi thấy con gái nguồi xuống 
bên cạnh, trò chuyện và lắng nghe, và nắm tay bà nội/ngoại” 

 

Cố gắng để làm chậm lại các kỳ nghỉ đông mà vỗn dĩ đã diễn ra rất 
nhanh và rất hỗn loạn. Tập trung vào các hoạt động có thể để lại 
những ký ức đáng nhớ cho cả cuộc đời thay vì những thứ nhanh 
chóng bị lãng quên. 
 

Chúc các Quý vị có một kỳ nghỉ vui vẻ, cùng quan tâm, chia sẻ và 
chăm sóc lẫn nhau. 

Hầu hết các trẻ em yêu thích các kỳ nghỉ đông hàng 

năm. Đó là thời gian trẻ không phải đến trường. Có 

thể ngủ dậy trễ. Không có bài tập về nhà. Đi chơi với 

bạn bè. Có thêm thời gian chơi điện tử. 

Sự Kết nối chặt chẽ của phụ huynh và gia đình 

Gia đình và Nhà trường  

“cùng nhau tạo sự khác biệt”  

Kỳ nghỉ đông hàng năm được tổ chức dưới nhiều hình 
thức lễ hội. Cùng với Lễ Tạ Ơn và Lễ Giáng Sinh,  

Mục I, Phần A 
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Sự Kết nối chặt chẽ của phụ huynh và gia đình 

 

Với tư cách là cha mẹ, các bậc phụ huynh có thể làm gì? 

Các bước thực hành đầu tiên: 

   • Đảm bảo con của quý phụ huynh ngủ đủ giấc, có bữa sáng đầy đủ và        
đến trường đúng giờ. 

  • Đảm bảo con của quý phụ huynh có đủ các đồ dùng học tập cần thiết (sổ 
ghi chép, bút chì, vv). 

  • Làm bài kiểm tra sẽ dễ dàng hơn nếu học sinh luôn hoàn thành các bài tập 

ở trường, kể cả việc học lẫn việc đọc. Khuyến khích trẻ hoàn thành bài tập 

về nhà mỗi ngày là một việc rất quan trọng và hữu ích. 

Những điều nên tránh? 

• Tránh tạo sự trấn an quá mức, chẳng hạn lập đi lập lại nhiều lần, “con sẽ 
làm rất tốt!”  Có quá nhiều sự trấn an sẽ khiến cho những đứa trẻ đang trong 
trạng thái lo lắng tìm cách làm đối lập với ý kiến của cha mẹ. 

  • Tránh nói cho con biết chính xác phải làm gì. Sẽ hữu ích rất nhiều khi yêu 
cầu con của quý phụ huynh đưa ra một kế hoạch thực tế trong việc học và 
làm bài kiểm tra. Thực hiện thành công những kế hoạch này sẽ giúp trẻ tăng 
cường khả năng kiểm soát và cảm giác thành công, từ đó sẽ giúp làm giảm 
bớt sự lo lắng. Quý phụ huynh nên đưa vào một số thời gian thư giãn, nghỉ 
ngơi trong kế hoạch của con. 

  • Đừng bỏ qua vấn đề khúc mắc với cách hy vọng chúng sẽ tự biến mất. 

  • Đừng thiếu kiên nhẫn ("Chỉ cần làm xong bài kiểm tra rồi để chúng qua một 
bên!"). 

• Không cho phép trẻ né tránh bài kiểm tra 

    (ví dụ "Con có thể ở nhà hôm nay"). 

Các Đề xuất cụ thể 

•  Khích lệ con của quý phụ huynh để con có mong muốn làm bài kiểm tra. 
Quý phụ huynh có thể thực hiện điều này bằng cách khích lệ các nỗ lực của 
con trong việc học và làm bài tập về nhà, thay vì tập trung vào việc phải đạt 
đươc điểm số nhất định. 

• Giúp con quý phụ huynh giảm bớt sợ hãi và lo âu. Điều này có thể được thể 
hiện qua sự sốt sắng, khen ngợi và đôi khi có những phần thưởng nhỏ cho 
những nỗ lực của con mặc dù thực hiện ở trong trạng thái lo lắng. 

• Trẻ trong trạng thái lo lắng thường có xu hướng có nhiều suy nghĩ tiêu cực 
(chẳng hạn “con sẽ không làm được bài kiểm tra này” hoặc “con hầu như 
làm không tốt các bài thi “). Quý phụ huynh có thể dạy con chống lại những 
suy nghĩ tiêu cực bằng cách nhìn vào những bằng chứng tích cực. (Ví dụ 
như “Con có chắc là con làm không tốt hết các bài thi không? Nếu như con 
học bài, con nghĩ điều gì có thể xảy ra?”). Cuối cùng, giúp con của quý phụ 
huynh giành lại những những suy nghĩ lạc quan bất cứ khi nào có những 
suy nghĩ tiêu cực phát sinh (ví dụ như “khi ba/mẹ học bài, ba/mẹ luôn hoàn 
thành tốt bài thi”). 

• Dạy cho con của quý phụ huynh các cách thư giãn thông qua các kỹ thuật 

đơn giản như thở sâu và thiền định. Thư giãn là một kỹ năng đòi hỏi phải 

học và thực hành, vì vậy cố gắng giữ việc tập các động tác thư giãn ngắn 

và đơn giản. Biến các hoạt động này trở thành hoạt động gia đình khi tất cả 

các thành viên có thể dành thời gian để tập hít thở sâu; quý phụ huynh có 

thể dạy trẻ bằng các ví dụ cụ thể. Chẳng hạn như quý phụ huynh sử dụng 

những động tác này khi có cảm giác mệt mỏi, khó chịu trong khi lái xe. 

Khuyến khích con của quý phụ huynh thực hành trong các tình huống thực 

tế (ví dụ, trước khi tham gia vào một hoạt động gia đình có thể gây lo lắng, 

căng thẳng). 

GIÚP TRẺ KIỂM 

SOÁT SỰ LO LẮNG 

TRONG THI CỬ 

SỰ LO LẮNG TRONG THI CỬ LÀ GÌ? 

Sự lo lắng trong thi cử là trang thái lo lắng 

hoặc lo âu mà học sinh cảm thấy trước, trong 

hoặc sau mỗi bài kiểm tra vì lo lắng hoặc sợ 

bị thi rớt. Trên thực tế, tất cả mọi học sinh 

đều những có thời điểm cảm thấy lo lắng; tuy 

nhiên lo lắng ở mức độ thấp có thể thúc đẩy 

học sinh học tập và hoàn thành tốt bài thi. 

Nhưng khi lo lắng trở thành rào cản của việc 

học và làm bài kiểm tra, nó có thể khiến học 

sinh rơi vào trạng thái “trống rỗng” hoặc gặp 

khó khăn trong việc tập trung, hay hạn chế 

khả năng suy nghĩ rõ ràng và hoàn thành bài 

kiểm trả ở mức độ tốt nhất. Tuy vậy, điều 

đáng mừng là cha mẹ có thể giúp con cái họ 

kiểm soát sự lo lắng trong thi cử. 

CạM GIÁC LO LậNG TRONG THI Cừ 

CÓ BIỂU HIỆN THẽ NÀO? 

Một số học sinh có các triệu chứng thể 
chất như bồn chồn, bàn tay bị lạnh hoặc 
có cảm giác dính, thấy đau đầu, buồn 
nôn, cảm giác nóng hoặc lạnh, hoặc cảm 
thấy rất mệt mỏi. Một số khác có cảm 
giác muốn bật khóc hoặc thậm chí rời 
khỏi phòng thi và không thể thực hiện bài 
kiểm tra. Cũng có một số cảm thấy tức 
giận hoặc bất lực.  

Khi nào thì cần thiết phải tìm kiếm sự trợ 

giúp có chuyên môn?                                      

Có cảm giác lo lắng trong thi cử ở một mức độ 

nào đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nhà 

trường và xã hội luôn có sẵn những hỗ trợ cần  

thiết nếu sự lo lắng kéo dài hoặc có những triệu chứng làm ảnh hưởng đến khả năng học tập. Làm giảm sự lo lắng trong thi cử sẽ 

không có hiệu quả nếu như trẻ không biết cách học và làm bài thi. Vì vây, dạy trẻ các kỹ năng học và làm bài kiểm tra sẽ mang lại 

hiệu quả trong việc giúp trẻ thể hiện khả năng tốt hơn ở trường. Phụ huynh cũng có thể tìm tư vấn cho con mình nếu có nhu cầuthi cử.                         

Tác giả: Lori Evans, Ph.D., NYU Child Study Center   Giúp trẻ kiểm soát sự lo lắng trong  
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Sự Kết nối chặt chẽ của phụ huynh và gia đình 

 

Tự tử ở độ tuổi thanh 

thiếu niên 

• Tự tử là nguyên nhân đứng hàng thứ 
ba gây tử vong cho thanh thiểu niên 
trong độ tuổi tử 15 đến 24 tuổi. 

  

• Đối với một số thanh thiếu niên, tự tử 
có thể là một giải pháp cho vấn đề và 
căng thẳng của bản thân. 

  

• Trầm cảm và cảm giác muốn tự tử là 
những rối loạn tâm lý có thể điều trị 
được. 

  

• Cảm giác muốn tự tử có nhiều dấu 
hiệu và triệu chứng tương tự như 
chứng trầm cảm mà các bậc phụ huynh 
nên nhận biết được những dấu hiệu 
này. 

  

• Khi nghe thấy ai đó trong độ tuổi vị 
thành niên nói muốn tự sát, phải luôn 
luôn coi những lời nói này là nghiêm 
ttrọng và ngay lập tức tìm kiếm sự giúp 
đỡ. 

Tự sát trong giới trẻ vẫn tiếp tục trở thành một vấn nạn nghiêm trọng. Mỗi năm có hàng 

ngàn thanh thiếu niên tự sát tại Hoa Kỳ. Tự sát là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng 

thứ ba trong độ tuổi từ 15 đến 24 và là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ sáu 

trong độ tuổi từ 5 đến 14. 

Thanh thiếu niên thường phải chịu rất nhiều áp lực căng thẳng, cảm giác bối rối, tự ti, 

áp lực thành công, bất ổn tài chính và những lo ngại khác trong giai đoạn dần trưởng 

thành. Đối với một số thanh thiếu niên, việc cha mẹ ly hôn hoặc sự hình thành của một 

gia đình mới với cha mẹ kế và anh chị em kế hoặc di chuyển đến một nơi ở mới có thể 

gây ra rất nhiều xáo trộn và làm tăng sự tự ti. Do đó, tự tử có thể là một giải pháp cho 

các vấn đề và sự căng thẳng của một số thanh thiếu niên này.  

Trầm cảm và cảm giác muốn tự tử là những rối loạn tâm lý có thể điều trị được. Trẻ ở 

độ tuổi vị thành niên cần giúp được chẩn đoán và nhận ra bệnh để có các biện pháp 

điều trị thích hợp. Việc kiểm tra tâm lý có thể rất hữu ích khi phụ huynh cảm thấy nghi 

ngờ liệu con của mình có vấn đề nghiêm trọng hay không. Rất nhiều triệu chứng của 

cảm giác muốn tự sát tương tự như chứng trầm cảm.  

Các bậc phụ huynh nên nhận biết được các dấu hiệu sau đây của những thanh 

thiếu niên có thể tự sát: 

- Thay đổi trong thói quen ăn uống và ngủ nghỉ 

- Cô lập bản thân từ bạn bè, gia đình và các hoạt động thường xuyên. 

- Có các hành động bạo lực, hành vi nổi loạn hoặc trốn chạy 

- Sử dụng ma túy và rượu 

- Không quan tâm đến ngoại hình cá nhân 

- Thay đổi đáng kể tính cách  

- Cảm giác buồn chán, không tập trung, hoặc giảm kết quả học tập 

- Thường xuyên kêu than về các triệu chứng thể chất mà có liên quan đến cảm xúc,   
chẳng hạn như đau bụng, nhức đầu, mệt mỏi, v.v. 

- Mất hứng thú trong các hoạt động vui chơi 

- Không quan tâm đến những lời khen ngợi hay khen thưởng 

Thanh thiếu niên đang có kế hoạch tự sát cũng có thể: 

- Than phiền cảm thấy trở thành người xấu hoặc cảm thấy mình có tâm địa xấu xa  
- Thể hiện dụng ý với một số câu nói như: Con sẽ sớm không trở thành gánh nặng cho 
cha/mẹ nữa đâu, Chẳng có gì là qua trọng, con vô dụng, hoặc con sẽ không gặp lại 
cha/mẹ nữa 

- Đặt kế hoạch các công việc theo thứ tự, chẳng hạn như cho đi những món đồ yêu 
thích, dọn dẹp phòng riêng, vứt đi các đồ đạc quan trọng, v.v. 

- Đột nhiên trở nên vui vẻ sau một quãng thời gian trầm cảm 
- Có dấu hiệu rối loạn tâm thần (ảo giác hoặc suy nghĩ kỳ quái) 

Nếu nghe thấy trẻ hoặc trẻ vị thành niên nói muốn tự sát hoặc tự tử, luôn luôn coi 

những lời nói này là nghiêm trọng và ngay lập tức phải tìm sự trợ giúp từ chuyên gia 

có trình độ về tâm thần. Thông thường, hầu hết mọi cá nhân đều cảm thấy không thoải 

mái khi nói về cái chết. Tuy nhiên, có thể hữu ích khi hỏi trẻ hoặc trẻ vị thành niên liệu 

có cảm thấy bị trầm cảm hay nghĩ đến việc tự tử hay không. Những câu hỏi như vậy 

sẽ nhằm làm cho trẻ hiểu rằng rằng chúng luôn có người quan tâm chứ không nhằm 

mục đích cài vào đầu chúng những suy nghĩ tiêu cực như vậy, đồng thời tạo điều kiện 

để cho trẻ có cơ hội nói về các vấn đề đang gặp phải. 

 

Nếu bạn đang gặp khủng hoảng và cần 

  gọi trợ giúp ngay lập tức: 

The National Suicide  

Prevention Lifeline 

1-800-273-TALK (8255) 

Nếu thấy có một hoặc nhiều hơn những triệu chứng này, cha mẹ cần nói chuyện với con mình về những lo ngại của con và tìm sự 

giúp đỡ chuyên môn từ bác sĩ hoặc chuyên gia sức khỏe về tâm thần có trình độ. Với sự hỗ trợ của gia đình và có phương pháp điều 

trị thích hợp, trẻ hoặc thanh thiếu niên có cảm giác muốn tự tử có thể hồi phục và trở lại phát triển lành mạnh bình thường  

 

https://www.aacap.org?AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Teen-Suicide-010.aspx 

https://www.aacap.org?AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Teen-Suicide-010.aspx
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 “Cho đi” mang đến cho chúng ta cảm giác hạnh phúc.  Hành động “cho đi” là cách thể 

hiện chung trên toàn cầu nhằm biểu hiện sự cảm tạ, lòng biết ơn, hay lòng từ bi và thúc 

đẩy chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ với những người khác. Ngay từ khi còn nhỏ chúng 

ta đã được học rằng “cho đi” luôn mang lại cảm giác hạnh phúc. Ai mà không cảm thấy 

vui khi nhìn thấy ánh mắt tươi sáng và nụ cười rạng rỡ của một ai đó khi nhận được 

món quà tặng từ chúng ta? 

Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy hầu hết người Mỹ thực sự mong muốn có một kỳ 

nghỉ lễ với ít chủ nghĩa vật chất hơn, thay vào đó là dành sự tập trung nhiều hơn cho gia 

đình và chăm sóc người khác, đồng thời không tặng và nhận quà. Xã hội định hướng 

người tiêu dùng hiện nay luôn tìm cách thúc đẩy chúng ta mua sắm và tặng quà nhiều 

hơn. Làm cách nào để quý phụ huynh có thể thúc đẩy trẻ có được tinh thần “cho đi” 

trong mùa lễ? Dưới đây là một số cách thú vị và chân tình mà quý phụ huynh có thể áp 

dụng để khuyến khích trẻ! 

14 ý tưởng để  

khuyến khích trẻ  

có tinh thần giúp 

đỡ và đóng góp 

trong các đợt lễ 

1. Tặng một món quà thể hiện tấm lòng cảm ơn chân thành 
dành cho những người phản ứng đầu tiên ở địa phương. 

Tặng phòng cứu hỏa, phòng cảnh sát hoặc Dịch vụ cấp cứu y tế 
(EMS) trên địa bàn những món bánh kẹo làm thủ công, như bánh 
quy hoặc một miếng bánh brownies. Thể hiện sự cảm tạ của bản 
thân đối với những người đã giúp đỡ chúng ta trong những 
thời điểm cần thiết nhất! 

2. Cung cấp một bữa ăn cho một gia đình nào đó có nhu cầu. 

Quý vị có biết ai đó trong khu phố hoặc ở nơi quý vị đi lễ mong 
muốn có được ăn một bữa ăn nóng hổi ngon lành hoặc 
mong muốn được mang về những món ăn ngon? Hãy 
nghĩ đến những gia đình vừa mới sinh con, hoặc ai đó 
đang phải đối mặt với bệnh tật, hoặc những người mới 
phải trải qua một sự mất mát (trích từ 
momentaday.com) 

3. Viết thiệp cho những người đang phục vụ ở nước ngoài. 

Đây có thể là một cơ hội tuyệt vời để chia sẻ những khái niệm 
quan trọng về sự tự do và quân sự với trẻ nhỏ. 

4. Tham gia biểu diễn tại một nhà dưỡng lão hoặc viện an 
dưỡng ở địa phương. 

Hãy nhớ gọi điện hỏi trước khi đến, tuy nhiên hầu hết các nhà 
dưỡng lão hoặc viện an dưỡng chào đón các cháu nhỏ đến 
đến biểu diễn, cũng như chào đón những nụ cười và 
những cái ôm ấm áp của các cháu. 

5. Thiết kế hộp quà tặng gia đình. 

Thiết kế hộp các tông hoặc hộp nhựa mà con của quý vị có thể bỏ 

vào đồ chơi, quần áo và sách vở mà các con đã không còn 

sử dụng. Tặng các vật phẩm này cho những nhà cứu 

trợ ở địa phương, Salvation Army hoặc Goodwill. 

6. Thành viên nào đó trong gia đình của quý vị yêu động vật? 

Có thể giúp dẫn chó đi dạo hoặc tắm cho chó của một người lớn 
tuổi. Đăng ký làm tình nguyện viên tại một trung tâm cứu trợ 
động vật ở địa phương hoặc có thể tặng trung tâm 
những món đồ chơi tự làm dành cho chó mèo. 

7. Đề nghị giúp đỡ người hàng xóm đi nhận hàng tạp 
phẩm 

Có ai mà không biết một người hàng xóm hoặc một gia đình nào đó 
đang cần có một chút giúp đỡ? Chẳng hạn như một bà mẹ đơn 
thân, một góa phụ, hay một gia đình mới trải qua giai đoạn khó 
khăn. Trong trường hợp quý vị không thể nghĩ ra được 
ai, có thể hỏi nơi quý vị đi lễ, nhà cứu trợ hoặc phòng 
khám ở địa phương, rất có khả năng họ đang cần có 
thêm sự phụ giúp! Lôi kéo sự trợ giúp của trẻ bằng cách 
nhờ trẻ kiểm tra danh sách mua đồ, nhặt đồ để vào 
trong giỏ mua đồ và xách đồ vào nhà. 

8. Nhặt rác. 

Gọi điện đến công viên hoặc khu trung tâm giải trí, hoặc đơn giản 
chỉ tìm một con đường trí trên địa bàn quý vị ở mà đang cần dọn 
dẹp cho sạch lại một chút. Đây có thể là một dự án hoạt động ngoài 
trời tuyệt vời dành cho gia đình. Chỉ cần quý vị chắc chắn thực hiện 

một cách an toàn và cẩn thận. 

9. Tự thiết kế các tấm thiệp và tấm tranh. 

Chuẩn bị bút vẽ, bút chì màu và giấy vẽ để thiết kế và tự tạo các 
tấm thiệp hoặc cho trẻ tô màu các tấm tranh đẹp. Sau đó có thể 
mang các tấm thiệp và tấm tranh này để ở trung tâm phục hồi chức 

năng hoặc bệnh viện. 

10. Hãy cầm chổi, xẻng, hoặc cây cào lên nào! 

Đưa trẻ cây chổi, xẻng hoặc cây cào và yêu cầu trẻ cùng 
làm việc! Quét dọn những chiếc cổng, cào lá, hoặc xúc 
tuyết cho người cao tuổi, những bà mẹ ốm yếu, đơn 
thân, hoặc những người bị bệnh. 

Tác giả: Julie Welles 

Trích nguồn từ bài viết đăng trên SparkMission.com  

“Để có một tập thể đồng nhất và mạnh khỏe,  
cần phải có sự quan tâm, đồng cảm và thương yêu lẫn nhau của tất cả mọi người” 

Millard Fuller, Nhà sáng lập của tổ chức Habitat for Humanity  

http://www.sparkmission.com/heartfelt-ideas-to-encourage-your-kids-to-give-during-the-holidays/
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 TRÒ TRUYỆN VỚI TRẺ 

Cố gắng luôn giao tiếp cởi mởi với con cái là một biện 
pháp quan trọng nhằm nắm được các thông tin liên 
quan đến việc học, bạn bè, cũng như các hoạt động 
của con. Giao tiếp với con cái không phải là trò chơi 
gồm 20 câu hỏi — hãy đặt câu hỏi mở và sử dụng các 
cụm từ như: 

 "Con có thể nói cho bố/mẹ biết thêm…" hoặc "Con nghĩ sao?" Các cụm từ này nhằm mục đích cho trẻ 

thấy rằng quý phụ huynh đang lắng nghe và mong muốn biết thêm về các quan điểm và ý kiến của con, cũng như cách trẻ nhìn nhận 

thế giới. Hãy luôn là người khởi đầu các cuộc thảo luận quan trọng với con cái, chẳng hạn nói chuyện về các chủ đề bạo lực, hút 

thuốc, ma túy, tình dục, uống rượu hoặc tử vong. Hãy nói chuyện ngay cả khi đây là những chủ đề này rất khó thảo luận hay cảm 

thấy ngượng ngùng.  Đừng chờ đợi cho đến khi các con phải đặt câu hỏi. 

THIẾT LẬP CÁC QUY TẮC VÀ GIỚI HẠN RÕ RÀNG CHO CÁC CON  

Cần có các quy định và giới hạn rõ ràng để trẻ biết được những gì được chúng ta mong đợi từ trẻ và hậu quả có thể của việc không 
tuân thủ theo những quy định đó. Khi thiết lập các quy tắc và giới hạn trong gia đình, cần đảm bảo chắc chắn trẻ hiểu rõ mục đích và 
nguyên nhân của những quy tắc và giới hạn đó, đồng thời phải nhất quán trong việc thực thi những quy tắc này. 

Kỷ luật sẽ mang lại hiệu quả hơn nếu đẻ trẻ tham gia vào việc thiết lập các quy tắc, thậm chí đôi khi cả trong việc quyết định hậu quả. 
Kết hợp cùng với trẻ thiết lập ra các giới hạn hành vi ở nhà và ở trường. Nguyên tắc là phải công bằng và linh hoạt bởi vì khi lớn lên, 
trẻ sẽ sẵn sàng đòi hỏi mở rộng các quyền và thay đổi các quy tắc và giới hạn. Cha mẹ cũng cần phải trở thành hình mẫu trong cách 
cư xử tích cực và phù hợp. Cha mẹ sẽ trở nên mất uy tín với con cái khi nói một điều, làm một kiểu. Trở thành tấm gương cho trẻ 
thông qua các hành động cụ thể như tuân thủ chặt chẽ các quy tắc và quy định, sống có trách nhiệm, có sự đồng cảm với người 
khác, kiểm soát được những cơn giận dữ và căng thẳng. 

 

NHẫN BIẽT NHỮNG DẤU HIỆU CạNH BÁO  

Nắm được như thế nào là cách cư xử, giao tiếp bình thường của con cái mình có thể giúp quý phụ huynh nhận ra những thay đổi, 
cho dù là rất nhỏ trong cách cư xử, giao tiếp của con cái, đồng thời giúp quý phụ huynh nhận biết  những cảnh báo sớm trong việc 
con cái có thể đang có những khúc mắc gì đó. Những thay đổi đột ngột, từ nhỏ nhặt cho đến to lớn, sẽ là lời cảnh báo cho cha mẹ về 
những vấn đề tiềm ẩn. Những thay đổi này có thể là cô lập khỏi bạn bè, kết quả học tập giảm sút, đột ngột bỏ chơi các môn thể thao 
hoặc bỏ tham gia vào câu lạc bộ mà trẻ đã từng ưa thích, ngủ không ngon giấc, ăn uống yếu kém, luôn trốn tránh, nói dối và than vãn 
thường xuyên các vấn đề về thể chất (như đau bụng hoặc đau đầu). Quý vị cần hiểu rõ con mình để nhận ra được các dấu hiệu cảnh 
báo sớm. 

 

KHÔNG NÊN Sỡ Sừ DợNG QUYếN PHợ HUYNH; NÊN BIẽT KHI NÀO CấN PHạI CAN THIễP 

Các bậc phụ huynh cần can thiệp khi trẻ thể hiện hành vi hoặc thái độ có khả năng gây hại cho bản thân trẻ hoặc những người khác. 
Tỏ thái độ quan ngại hoặc có những hành động nhằm giải tỏa mối quan ngại là việc làm hoàn toàn bình thường khi quý phụ huynh 
nhận thấy một số dấu hiệu cảnh báo ở trẻ. Khi cảm thấy lo lắng, các bậc phụ huynh nên tìm kiếm sự trợ giúp chuẩn đoán từ những 
người được đào tạo để đánh giá tâm lý của giới trẻ, chẳng hạn như bác sĩ, nhân viên tư vấn trường học, hoặc chuyên gia sức khỏe 
về tâm thần. Qúy phụ huynh không cần thiết phải đối phó với các vấn đề một mình. Thay vào đó, sự can can thiệp hiệu có quả nhất là 
sự hợp tác giữa phụ huynh, trường học và các chuyên gia y tế nhằm giám sát và hỗ trợ liên tục. 

 

THAM GIA VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG CụA CON   

Bằng cách tham gia vào các hoạt động giáo dục của con, quý phụ huynh cho các con thấy quan điểm của mình về tầm quan trọng 
của giáo dục và mong muốn các con cố gắng hết sức ở trường. Làm quen với giáo viên của con em quý phụ huynh, cung cấp thông 
tin nhằm giúp họ biết thêm về quý vị cũng như con em của quý vị. Giữ liên lạc với giáo viên của con quý phụ huynh trong suốt năm 
học chứ không chỉ khi có vấn đề phát sinh. Cập nhật thông tin về các sự kiện của trường, các dự án ở lớp học và bài tập về nhà. 
Tham dự tất cả các hoạt động định hướng phụ huynh và hội nghị phụ huynh-giáo viên. Tham gia hoạt động tình nguyện trợ giúp các 
hoạt động của trường, đồng thời tham gia vào Hiệp hội Phụ huynh và Giáo viên (PTA) ở địa phương. Giúp trẻ cân bằng giữa việc học 
và các hoạt động xã hội. 

 

Các bậc phụ huynh cũng cần nắm được các quy tắc và mục tiêu của trường. Tìm hiểu các chính sách của trường về kỷ luật và cách 
thức xử lý các trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn, sơ tán, thời tiết khắc nghiệt, cúp điện, thương tích và bệnh tật, hoặc các nguy 
hiểm khác học sinh có thể gặp phải ở trường. Nắm được thủ tục và cách thức liên lạc với con ở trường học hoặc khi muốn đến thăm 
trường học. Cần biết rõ lich học, lớp học, cũng như địa điểm học của con ở trường học trong ngày. Giữ liên lạc và tham gia vào các 
hoạt động  trường học của con cái sẽ giúp quý phụ huynh cảm thấy gắn kết hơn trong việc giáo dục con mình.  

 

THAM GIA VÀO HIỆP HỘI PHỤ HUYNH-GIÁO VIÊN HOẵC TỔ CHỨC PHÒNG CHÓNG BẠO LỰC  

Tất cả các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên, nhân viên nhà trường, và các thành viên của cộng đồng cần có những đóng góp và 
trách nhiệm trong việc tạo ra môi trường học an toàn cho con em chúng ta. Hiệp hội Phụ huynh và Giáo viên (PTA) và nhiều nhóm 
hoạt động trường học đã cùng nhau hợp tác để tìm ra các vấn đề và nguyên nhân của bạo lực học đường, từ đó đề xuất các giải 
pháp phòng chống. 

 

 Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia (National Crime Prevention Council), www.ncpc.org 

Một số mẹo an         
toàn dành cho phụ 

huynh 

http://www.ncpc.org
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Sự căng thẳng trong những ngày lễ có thể làm cho nhiều người cảm thấy 
buồn phiền và bị trầm cảm. Đây là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn 
trong năm do mọi người đều kỳ vọng cảm giác vui vẻ và hào phóng. Mọi 
người thường có xu hướng so sánh cảm xúc của bản thân với những gì 
họ cho là những người khác đang trải qua hoặc những gì họ cho là nên 
cảm thấy, để rồi sau đó nghĩ rằng chỉ có một mình họ không có chung cảm 
xúc với những người khác. Họ tự đánh giá bản thân và cảm thấy mình 
giống như người ngoài cuộc. Dưới đây là một số những nhân tố làm tăng 
thêm sự căng thẳng và cảm giác buồn phiền, khó chịu trong các kỳ nghỉ lễ: 
  
  
Vấn đề tài chính. Không đủ tiền hoặc lo lắng không có đủ tài chính để 
mua quà tặng dẫn đến cảm giác buồn phiền và thấy có lỗi. Sự xấu hổ 
thường làm cho những lo lắng phát sinh từ khó khăn tài chính trong giai 
đoạn suy thoái kinh tế trở nên phức tạp. Khi không có đủ khả năng để tổ 
chức một số buổi tiệc trong kỳ nghỉ lễ có thể gây ra cảm thấy giống như bi 
kịch . 
  
Căng thẳng. Sự căng thẳng của việc mua sắm và lên kế hoạch cho 
những bữa ăn gia đình khi đã phải làm việc quá sức và mệt mỏi có thể làm 
tăng áp lực căng thẳng. 
  
Sự cô đơn. Theo thống kê tổng cộng có khoảng 43% người Mỹ độc thân, 
và 27% sống một mình. Các kỳ nghỉ lễ có thể làm cho họ cảm thấy cô đơn 
khi thấy những người khác dành thời gian với gia đình. 17% trong số tỷ lệ 
độc thân có độ tuổi trên 65. Đây là độ tuổi mà sức khỏe, tuổi tác và khả 
năng di chuyển có thể gây khó khăn cho họ trong việc tận hưởng cuộc 
sống. 
  
Đau buồn. Mất đi người thân yêu gây đau buồn cho bất kỳ ai cho dù ở bất 
cứ độ tuổi nào, tuy nhiên nhưng người cao tuổi thường có nhiều lý do để 
đau buồn hơn. 
  
Mất dần tình cảm. Không thường xuyên nói chuyện với họ hàng hoặc 
tham gia các cuộc họp mặt gia đình có thể gây ra cảm giác buồn bực, có 
lỗi, hờn giận hoặc dẫn đến xung đột nội tâm về việc có nên liên lạc hay 
không. 
  
Ly hôn. Nếu mới ly hôn, những ngày nghỉ lễ có thể gợi nhớ về những thời 
điểm hạnh phúc và làm tăng nỗi buồn. Điều này đặc biệt khó khăn đối với 
trẻ trưởng thành khi phải cố gắng cân bằng giữa hai gia đình mới của bố 
và mẹ. Áp lực được nhân lên cho những trẻ trưởng thành đã lập gia đình 
riêng có ba hoặc thậm chí bốn cặp phụ huynh đến thăm. 
  
Cố gắng làm hài lòng. Cố gắng làm hài lòng tất cả người thân trong việc 
quyết định phải mua gì, đến thăm những ai, hay phải làm gì có thể tạo ra 
cảm giác có lỗi hay cảm giác giống như bản thân không thể làm mọi người 
hài lòng , điều này có thể dẫn đến bệnh trầm cảm. 
  
Các dấu hiệu của bệnh trầm cảm bao gồm cảm giác buồn bã, thấy vô 
dụng hoặc cảm giác có lỗi, khóc lóc, mất hứng thú với các hoạt động 
thường kỳ, mệt mỏi, khó tập trung, cáu kỉnh, các biệt với xã hội và những 
thay đổi về giấc ngủ, cân nặng hoặc khẩu vị. Nếu những triệu chứng này 
trở nên trầm trọng hoặc kéo dài trong vài tuần, nguyên nhân có thể là 
những kỳ nghỉ lễ kéo dài.  Khi đó cần tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp 
  

Bài báo được sử dụng với sự cho phép của: Darlene Lancer, JD, MFT 
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phó với triệu chứng 

trầm cảm trong          

kỳ nghỉ  

Một số biện pháp quý vị có thể thực hiện để 

đối phó với sự buồn bực trong các kỳ nghỉ 

bao gồm:                                                                                                                                                                     

•  Lập kế hoạch trước, nhờ đó quý vị biết sẽ cần 

phải làm gì hay thế nào và sẽ nghỉ lễ cùng với ai. 

Không có kế hoạch chắc chắn và phải thường 

xuyên đưa ra quyết định gây thêm căng thẳng rất 

nhiều.                                                                                            

• Mua sắm từ sớm cho phép có thời gian gói quà 

và gửi quà, đồng thời nhằm tránh các cơn khủng 

hoảng mua sắm.                                                                       

• Yêu cầu sự giúp đỡ từ gia đình và con cái. Phụ 

nữ có xu hướng nghĩ rằng họ phải làm mọi thứ, 

sẽ vui hơn khi có sự hỗ trợ của tất cả thành viên 

trong gia đình.                                                                                             

• Sự xấu hổ thường cản trở mọi người cởi mở 

trong việc tặng quà khi không có đủ khả năng. 

Thay vì phải cố gắng, vật lộn để mua một món 

quà, hãy để những người thân yêu biết quý vị 

thực sự quan tâm đến họ như thế nào và luôn 

mong muốn tặng họ món quà họ thich nhưng 

hiện tại chưa có đủ khả năng. Đó là mộ thời điểm 

thân mật không chỉ giúp quý vị giảm mức độ căng 

thẳng mà còn giúp cả hai trở nên gần gũi hơn.                                                                     

• Đừng cho phép sự cầu toàn níu giữ. Hãy nhớ 

rằng quan trọng là thời gian và thiện chí ở bên 

nhau.                                                                      

• Dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn ngay cả 

trong bối cảnh áp lực phải làm xong mọi việc. 

Điều này sẽ cung cấp thêm nguồn năng lượng 

cho quý vị.                                                              

• Nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự ấm áp giúp cải 

thiện tâm trạng. Nếu quý vị cảm thấy buồn hoặc 

cô đơn, hãy ngâm mình trong bồn tắm nước ấm 

hoặc uống một tách trà nóng.                                                                             

• Dành một khoảng thời gian để khóc và bộc lộ 

cảm xúc nếu thấy cần thiết. Dồn nến cảm xúc có 

thể dẫn đến trầm cảm. Hãy cảm nhận bản thân. 

Sau đó tự thưởng cho bản thân một điều gì đó tốt 

đẹp và tham gia giao tiếp xã hội.                                                                            

• Đừng cố cô lập. Cố gắng tiếp cận với những cá 

nhân có thể đang cô đơn khác. Nếu quý vị không 

có ai, hãy tham hoạt động gia tình nguyện giúp 

đỡ những người đang có nhu cầu. Điều này sẽ 

giúp quý vị thoải mái và lấy lại tinh thần  

 

Hãy để đó những gì diễn ra 
ngày hôm nay 

Như vậy là đủ rồi 

Darlene Lancer là chuyên gia 

về hôn nhân và gia đình có cấp 

phép, đồng thời là chuyên gia 

về các mối quan hệ và sự độc 

lập. Darlene Lancer đã hoạt 

động tư vấn cho các cá nhân 

và các cặp vợ chồng trong suốt 

30 năm qua đồng thời là 

chuyên viên đào tạo quốc tế. 
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5 Lời khuyên cho 

việc nuôi dạy 

những đứa trẻ 

thành công “Hạnh 

phúc” 

Không nghi ngờ gì việc nuôi dạy con cái là công việc cao cả nhất đồng thời 
cũng là khó khăn nhất mà chúng ta đảm nhiệm khi trưởng thành. Với vai trò 
là một bác sĩ tâm lý trẻ nhỏ và đồng thời cũng là một người mẹ, tôi luôn 
luôn tự hỏi liệu tôi thấy việc nuôi dậy dễ dàng hơn công việc của bản thân. 
Câu trả lời của tôi luôn là, "Tôi là bậc phụ huynh hoàn hảo cho đến khi tôi 
có con!" 

Tôi cũng thường được hỏi làm thế nào để nuôi dưỡng những đứa trẻ "hạnh 
phúc". Đây là câu hỏi mà bản thân tôi luôn luôn phải dành thời gian suy 
nghĩ trước khi cố gắng trả lời. Hạnh phúc thoáng qua và một trong những 
điều tuyệt vời nhất chúng ta có thể làm với tư cách phụ huynh là cho phép 
con cái chúng ta trải nghiệm và đối mặt với những cảm xúc tiêu cực như 
buồn bã, tức giận, thất vọng và suy sụp. Cá nhân tôi tinh rằng câu hỏi thực 
sự là làm thế nào để thành công trong việc nuôi dạy trẻ có nhận thức tốt về 
bản thân.  

Dưới đây là năm đề xuất quan trọng theo qua điểm cá nhân tôi nhằm nuôi dạy trẻ thành công 
"hạnh phúc"! 

1. Đảm bảo rằng trẻ cảm thấy được yêu thương và có giá trị. Hãy hào phóng trong việc tặng trẻ những 
cái ôm. Kiên nhẫn và chú ý đến trẻ. Dành cho trẻ thái độ ấm áp. Đánh giá cao sự độc đáo của trẻ. Hỗ trợ và 
hướng dẫn trẻ nhằm đảm bảo sự an toàn. Trẻ cảm thấy được yêu thương và có giá trị là khi đứa trẻ cảm 
thấy được hiểu, được thừa nhận và tôn trọng. Điều này giúp tạo ra một cá nhân có khả năng kết nối, biết 
nuôi dưỡng các mối quan hệ với bạn bè đồng lứa và cộng đồng. 

2. Hành động gương mẫu.  Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cha mẹ có ảnh hưởng đáng kể nhất đối với sự 
phát triển cảm xúc và đạo đức của con cái, trẻ thường lắng nghe và quan sát những gì người lớn làm. Hãy 
trở thành một hình mẫu đạo đức hay người tốt nhất có thể trong vai trò cha mẹ. Thể hiện sự đồng cảm, đồng 
thời giúp trẻ nhận ra và chứng thực các cảm xúc của cá nhân. Khả năng đồng cảm và thể hiện cảm xúc hiệu 
quả với người khác sẽ là tài sản vô giá cho sự thành công của trẻ trong tương lai. 

3. Tập trung vào việc xây dựng khả năng hồi phục cho con trẻ bằng cách cho phép cả thành công lẫn 
thất bại. Khen ngợi điều gì đó trong tầm khả năng của trẻ khi trẻ làm tốt điều đó. Trái với việc chỉ khen ngợi 
những thành tích của trẻ, hãy khen ngợi cho những nỗ lực và sự kiên trì của trẻ. Lòng tự trọng được tạo ra 
nhiều hơn từ việc làm chủ được các kỹ năng mới hơn là việc khen ngợi. Ngoài ra, cho phép con trẻ gặp thất 
bại, thậm chí để trẻ cảm thấy thất vọng. Cho phép việc mắc các sai lầm nhằm tạo cho trẻ cơ hội học hỏi các 
giải pháp sáng tạo, có can đảm để đối mặt với các vấn đề, và có sự tự tin cần thiết để chấp nhận rủi ro 

4. Quan tâm đến sức khỏe thể chất của con trẻ. Thói quen ăn uống và hoạt động thể chất lành mạnh là 
những nhân tố quan trọng trong việc hình thành một lối sống thành công, lành mạnh. Với vai trò là bậc phụ 
huynh, hãy trở thành hình mẫu trong việc có thói quen ăn uống và hoạt động thể chất lành mạnh. Sự thành 
công trong tương lai của con trẻ không chỉ phụ thuộc vào sự phát triển cảm xúc xã hội mà còn phụ thuộc vào 
sự phát triển thể chất mạnh khỏe. 

5. Khuyến khích các trò chơi sáng tạo. Trẻ em ở mọi lứa tuổi đều yêu thích trò chơi, một nhân tố rất quan 
trọng cho sự phát triển mạnh  khỏe trí não. Trẻ nhỏ học tốt nhất thông qua những trải nghiệm từ các trò chơi 
có ý nghĩa. Những trải nghiệm này thúc đẩy sự sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và khả năng giao tiếp. 
Đối với trẻ trong độ tuổi thiếu niên, vui chơi là một yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy sự độc lập, phát triển 
năng lực và giảm căng thẳng. Vui chơi cũng mang lại sự vui vẻ, một 
yếu tố cần thiết cho sự thành công thực sự. 

Vanita Braver, MD - Người mẹ, đồng thời là một bác sĩ tâm thần trẻ 

em và vị thành niên, và là tác giả cuốn sách của trẻ em “Teach Your 

Children Well” (xem thêm www.drvanitabraver.com) 

“Hãy vui vẻ, vì luôn có                             

một lý do nào đó” 

http://www.drvanitabraver.com
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Kết Nối Phụ Huynh và Gia Đình được đăng tải trên trang web bốn kỳ một năm dành 
cho các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục của Texas. Bản tin này được viết bằng 
tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt 

 BIÊN TẬP VIÊN  

Điều phối viên: Terri Stafford 

Sáng lập Kết Nối Phụ Huynh và Gia Đình toàn tiểu bang 

Tài liệu thuộc bản quyền và tài sản của TEA và không được phép sao chép mà không có sự cho phép của TEA, trừ trường hợp 
sau đây:                                                                                                                                                               

1.Các khối trường học công lập Texas, trường bán công và Trung tâm Dịch vụ Giáo dục có thể sao chép và sử dụng các 
bản sao Tài liệu và Tài liệu liên quan cho mục đích giáo dục của trường mà không cần có sự cho phép của TEA.                                                                                                                                                 
2. Công dân của tiểu bang Texas có thể sao chép và sử dụng các bản sao của Tài liệu và Tài liệu liên quan để sử dụng cá 
nhân mà không cần phải có sự cho phép của TEA.                                                                                                                            
3. Nội dung sao chép phải được sao chép nguyên văn, không được chỉnh sửa, thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào.                                       
4. Không thu phí đối với các tài liệu được sao chép hoặc bất kỳ tài liệu nào có chứa thông tin sao chép; tuy nhiên, có thể 
thu một khoản phí phù hợp để chi trả cho chi phí sao chép và phân phối tài liệu 

Các tổ chức, cá nhân thuộc tiểu bang Texas mà không thuộc khối trường học công lập Texas, trường bán công và Trung tâm 
Dịch vụ Giáo dục hoặc bất kể các tổ chức cá nhân, công lập hay tư thục, giáo dục hay phi giáo dục mà không thuộc tiểu bang 
Texas bắt buộc phải có sự cho phép của TEA và bắt buộc tham gia vào thỏa thuận cấp phép mà có thể liên quan đến thanh 
toán phí cấp phép hoặc phí bản quyền.                                                                                                                                                                                                         
1701 N. Congress Ave., Austin, TX  78701-1494 Email: copyrights@tea.state.tx.us. 

                                                      TEA Copyright  
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sự quý trọng bản thân 

Sự quý trọng bản thân là quan điểm cá nhân về bản thân cũng 
như năng lực của bản thân. Sự quý trọng bản thân có thể ở 
mức độ cao, thấp hoặc trung bình. Trong khi tất cả mọi người 
đôi khi có những nghi ngờ về bản thân, lòng tự trọng thấp có 
thể khiến cho bản thân cảm thấy không an toàn và không có 
động lực  

  

Đối xử tốt với bản thân. Hãy cố gắng đối xử tốt với bản thân. Cố gắng đối mặt và đẩy lùi những suy nghĩ tiêu 
cực khi thấy cư xử chưa đúng mực đối với bản thân.  
 

Hãy là chính mình. So sánh bản thân với người khác là một cách chắc chắn để bắt đầu cảm thấy sự tồi tệ. Cố 
gắng tập trung vào các mục tiêu và thành tích của bản thân thay vì so sánh với những người khác.  

 

Tập luyện. Tập thể dục là một biện pháp tuyệt vời nhằm tăng động lực, tập thực hành đề ra các mục tiêu và xây 
dựng sự tự tin.  
  

 

Không có ai hoàn hảo. Luôn cố gắng trở nên tốt đẹp nhất, tuy nhiên cũng phải 

chấp nhận một thực tế quan trọng “hoàn hảo là một mục tiêu không tưởng”.   

Hãy nhớ rằng mọi người đều mắc lỗi. Phạm sai lầm là cơ hội để học hỏi và phát 

triển.  

Tập trung vào những gì bạn có thể thay đổi. Cố gắng tập trung công sức vào 

việc xác định những thứ nằm trong tầm kiểm soát của bản thân và xác định xem bản thân có thể làm gì với những 

điều đó.  

Làm những gì khiến bản thân thấy vui vẻ, hạnh phúc. Dành thời gian làm những điều bản thân yêu thích,sẽ 

làm tăng khả năng suy nghĩ tích cực. Cố gắng dành một chút thời gian lên lịch cho bản thân mỗi ngày.  

Kết bạn với những cá nhân tích cực. Kết bạn với những người tạo cho mình có cảm nhận tốt về bản thân và 

tránh những người có xu hướng tạo ra suy nghĩ tiêu cực cho bản than.  

 Điều hành 

Ray Cogburn, Giám đốc điều hành 
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www.esc16.net 
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