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Những Bước Đầu Tiên: 
Thông Tin, Tài Nguyên và Hộ Trợ  

cho Phụ Huynh và Thanh Thiếu Niên 



LO LẮNG… 
BUỒN PHIỀN … 
TỨC GIẬN … 

BỐC ĐỒNG …  

PHÁ QUY TẮC … 

TỪ CHỐI ĐỂ LẮNG NGHE 

GIÁO VIÊN HOẶC PHỤ 

HUYNH … 

Những cảm xúc và hành vi họp 

lý được xem là “bình thường” 

tùy theo lứa tuổi của con bạn 

hoặc tùy theo cuộc sống của 

thanh thiếu niên.  Tuy nhiên, khi 

họ bắt đầu can thiệp vào các mối 

quan hệ hoặc những sinh hoạt 

trong cuộc sống hàng ngày, thì 

khi đó là lúc để tìm đến sự giúp 

đỡ. 
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LỜI TỰA - CÓ THẬT, PHỔ BIẾN, CÓ THỂ ĐIỀU 

TRỊ ĐƯỢC 

GIÚP ĐỠ TẠI TRƯỜNG HỌC 

QUAN TÂM VỀ SỰ LO ÂU VÀ L ƯU Ý 

QUAN TÂM VỀ HÀNH VI VÀ CẢM XÚC 

TỰ HẠI BẢN THÂN, TỔN THƯƠNG VÀ CĂNG 

THẲNG 

TÔI CÓ ĐIỀU LO NGẠI … BÂY GIỜ PHẢI LÀM 

SAO? 

TÀI NGUYÊN TRONG CỘNG ĐỒNG 
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Nếu bạn là phụ huynh, thì không có ai cần phải nói với bạn rằng làm phụ huynh có lẽ là một công việc khó khăn 

nhất mà mọi người có. 

Đôi khi, bất chấp những nỗ lực mà chúng ta đã làm hết sức để cung cấp cho con của chúng ta những gì chúng cần, 

nhưng vấn đề vẫn phát sinh. Mặc dù bạn có thể cảm thấy là quá nặng nề, sợ hãi hoặc xấu hổ, nhưng hậu quả của việc 

không tìm đến sự giúp đỡ có thể là một thiệt hại lớn.  Nếu bạn lo lắng về việc giao tiếp, cảm xúc hay hành vi của 

con bạn, thì cuốn sách nhỏ này dành riêng cho bạn. Trong đây có những thông tin quan trọng về nhiều vấn đề phổ 

biến mà trẻ em gặp phải và những điều mà gia đình có thể giúp đỡ. Nhưng trước hết, chúng tôi muốn chia sẻ với bạn 

ba điểm rất quan trọng. 

 

CÓ 

THẬT 

Các vấn đề về cảm xúc và hành vi là một vấn đề có thật. 

Cũng như người lớn, hầu hết trẻ em và thanh thiếu niên đều không muốn bị thất 

bại. Nếu họ có vấn đề giao tiếp trong xã hội, gặp khó khăn trong việc chế ngự 

cảm xúc hoặc khó đáp ứng với mong đợi của người lớn, có lẽ là họ đang thiếu 

thứ gì đó mà làm cản trở sự thành công của họ. Những gì họ đang thiếu có thể là 

cách mà họ tiếp xúc với vấn đề, hoặc có thể là tiếp xúc với cơ hội để học một kỹ 

năng mới, hoặc có thể là vì vấn đề y tế. Bất kể là vì lý do gì, công việc của mỗi 

phụ huynh chúng ta là cung cấp cho con của chúng ta những gì chúng cần để 

chúng đạt đến thành công. 

PHỔ 

BIẾN 

Các vấn đề về cảm xúc và hành vi là một vấn đề phổ biến. 

Theo Viện Sức Khỏe Tâm Thần Quốc Gia, trong năm vừa qua có 13% từ lứa tuổi 
8 đến 15 được chẩn đoán là bị rối loạn tâm thần và 21% từ lứa tuổi 13 đến 18 (1 
trong 5 người) bị bệnh tâm thần, mức nghiêm trọng ảnh hưởng đến một số chức 
năng quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày.  Phụ huynh thường thắc mắc là nếu 
con của họ là người duy nhất không đạt đến thành công, nhưng bạn hãy yên tâm, 
bạn và con của bạn không phải là trường họp ngoaị lệ! 

CÓ THỂ 

ĐIỀU 

TRỊ 

Các vấn đề về cảm xúc và hành vi có thể điều trị được. 

May mắn thay, bây giờ chúng ta hiểu biết nhiều hơn về cảm xúc và hành vi 

của con em so với trước đây.  

Mặc dù hầu hết trẻ em mà có vấn đề về cảm xúc hoặc vấn đề về hành vi không 

nhận được sự giúp đỡ mà họ cần, nhưng những người nhận được sự giúp đỡ 

thì họ thường có thể vượt qua những trở ngại trong sự thành công của họ. Với 

thời gian, nỗ lực, và sự giúp đỡ của các chuyên gia, những trẻ em và thanh 

thiếu niên này có thể tiếp tục với cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh và làm 

việc có hiệu quả. 
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Vậy làm thế nào để trường học phù hợp với điều này? 
Sứ mệnh của Sở Học Chánh Cherry Creek là có nhiều điều để giáo dục học sinh ngoại việc dạy học sinh về đọc, 

viết và toán. Chúng tôi hiểu rằng những khó khăn về việc giao tiếp trong xã hội, cảm xúc hoặc hành vi có thể cản 

trở trong việc học. Đó là lý do tại sao, khi một học sinh gặp khó khăn trong những vấn đề này, chúng tôi nỗ lực hết 

sức để hợp tác với phụ huynh để cung cấp cho con của họ hoặc thanh thiếu niên những gì họ cần để thành công ở 

trường và trong cuộc sống. 

 TÀI NGUYÊN ĐẦU TIÊN. Mỗi trường học trong Sở Học Chánh Cherry Creek đều 

có một chuyên gia y tế (nhà tâm lý học và / hoặc nhân viên xã hội) cũng như những 

chuyên gia tư vấn ở trường trung học cấp I & trung học cấp II.  Họ là những tài nguyên 

đầu tiên của bạn. Cho dù bạn muốn có một ý kiến về cảm xúc hay hành vi của con bạn 

là "bình thường" hoặc chỉ là "nhứt thời" hoặc bạn muốn có được một lời khuyên nhỏ về 

cách giải quyết một vấn đề cụ thể nào, nhà tâm lý học, nhân viên xã hội hoặc nhân viên 

tư vấn của trường học của bạn có thể giúp bạn.  Bạn đừng ngại liên lạc với họ để được 

sự giúp đỡ. Được giúp đỡ với các vấn đề nhỏ bây giờ có thể tránh các vấn đề lớn hơn 

về sau. 

 

Ngoài ra, họ có thể hướng dẫn bạn đến các tài nguyên trong cộng đồng hoặc trong khu 

vực để giúp trường họp cụ thể của bạn. Sở Học Chánh Cherry Creek cũng hỗ trợ phụ 

huynh dưới nhiều hình thức về cách nuôi dạy con cái và cung cấp các tài nguyên hỗ trợ 

khác. 

 

Chúng tôi hợp tác với nhiều cơ quan trong cộng đồng để cung cấp một mạng lưới hỗ trợ cho các gia đình.  Truy cập 

trang mạng https://www.cherrycreekschools.org/Page/2780  để biết thông tin về các lớp nuôi dạy con cái hiện đang có 

và các tài nguyên bổ sung. 

 

DỊCH VỤ TRỰC TIẾP. Nếu con của bạn có vấn đề giao tiếp, cảm xúc hoặc hành vi đang làm cản trở việc học hành 

hàng ngày của họ, nhà tâm lý học hoặc nhân viên xã hội của trường có thể cung cấp dịch vụ trực tiếp cho con của 

bạn. Sự hỗ trợ có thể dưới hình thức của một nhóm ngắn hạn hoặc hỗ trợ cá  

nhân, thường xuyên tư vấn với bạn và giáo viên của con bạn, hoặc thậm chí  

sẽ có các bài đánh giá để hiểu rõ hơn về các ưu điểm của con bạn và những  

gì con của bạn cần. 

Dịch vụ tư vấn tại trường KHÔNG thay thế cho những điều trị tâm thần có 

trong cộng đồng. Mặc dù dịch vụ tư vấn tại trường hữu ích và hỗ trợ nhiều, 

nhưng dịch vụ này không có trong những ngày cuối tuần, buổi tối và những 

lúc trường nghỉ học Và, tất nhiên, mỗi một chuyên gia sức khỏe tâm thần lo 

cho 300 -1,000 học sinh có nghĩa là thời gian họ dành cho mổi học sinh bị 

hạn chế. 

 

 

Đôi khi một đứa trẻ có 

vấn đề về cảm xúc hoặc 

hành vi, những vấn đề đó 

xảy ra nhiều hơn trong 

một môi trường (ở trường 

học hoặc ở nhà). Những 

lần khác, thì những vấn 

đề đó xảy ra tại tất cả 

mọi nơi trong cuộc sống 

của nó. Trong cả hai 

trường hợp, sự giúp đỡ 

có thể cần hơn bạn nghĩ 

http://www.cherrycreekschools.org/Page/2780
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NỔ LỰC CỦA NHÓM. Giải quyết một cách có hiệu quả cho những khó 

khăn về cảm xúc và hành vi của học sinh là nỗ lực của nhóm. Điều này đòi 

hỏi sự hợp tác của gia đình và nhà trường, cũng như với bất kỳ chuyên gia 

nào đang làm việc với học sinh.  Hợp tác này là sự giao tiếp hai chiều, cởi 

mở, trung thực, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau là những khía cạnh thiết yếu 

của sự hợp tác này. 

Nếu con bạn đang gặp khó khăn ở trường, nhân viên nhà trường hoặc bạn, là phụ huynh, có thể yêu cầu một buổi họp với 

Nhóm Giải Quyết Vấn Đề (PST). Đây là cơ hội để nhóm giáo viên và các chuyên gia trong trường gặp gỡ bạn để thảo luận 

về nhu cầu của con bạn và để đáp ứng những nhu cầu đó được hiệu quả hơn. Bạn là một phần tử quan trọng và thiết yếu của 

nhóm này và bạn nên thoải mái đưa ra quan điểm và đề xuất của bạn. 

 

Nếu nhu cầu về cảm xúc hoặc về hành vi tiếp tục có tác động tiêu cực đáng kể đến khả năng mà con của bạn hưởng những 

quyền lợi từ chương trình giáo dục do trường học cung cấp, chuyên gia sức khỏe tâm thần của trường có thể thảo luận với 

bạn về khả năng đánh giá con của bạn cho Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP).  IEP là một chương trình cung cấp các 

dịch vụ cụ thể duy nhất cho nhu cầu của con bạn.  Chương trình này do một nhóm chuyên gia của trường và bạn lập nên. 

Mặc dù rất hiếm, nhưng có một số trường hợp khi nhu cầu về cảm xúc hoặc về hành vi của học sinh rất khác biệt đến nỗi 

học sinh không thể nhận được lợi ích thích hợp từ lớp học giáo dục phổ thông. Trong những trường họp như vậy, Sở Học 

Chánh sẽ cung cấp nhiều môi trường học tập thay thế được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của con bạn. 

Hầu hết, nhưng không phải là tất cả, những môi trường học tập này chỉ dành riêng cho những học sinh có chương trình IEP. 

Với tất cả các quyết định quan trọng về giáo dục, nhóm người làm việc với con của bạn sẽ quyết định việc con của bạn vào 

học trong môi trường học tập thay thế, và bạn là một thành viên không thể thiếu trong nhóm đó. Trọng tâm khi đưa ra các 

quyết định này luôn luôn nhắm vào nhu cầu của con bạn. 
 

Cuốn sách nhỏ này miêu tả những mối quan tâm về cảm xúc và hành vi mà ngày nay có 

nhiều học sinh gặp phải.  Nếu bạn thấy con của bạn hoặc thanh thiếu niên nằm trong bất kỳ 

các trường họp nêu ra dưới đây, thì đây là lúc bạn nên tham khảo với nhà tâm lý học / nhân 

viên xã hội, nhân viên cố vấn, hoặc bác sĩ về sức khỏe tâm thần của con bạn. Cuốn sách 

nhỏ này sẽ giúp bạn biết những câu hỏi để hỏi và những tài nguyên có sẵn cho bạn. Khi 

phụ huynh nhận ra rằng con của họ đang gặp khó khăn về cảm xúc hoặc vấn đề hành vi, họ 

thường kiếm một cái gì đó hoặc ai đó để đổ lỗi. Là một phụ huynh, tôi đã làm điều gì sai? 

Có phải con của tôi đang bị ảnh hưởng từ bạn bè không? Con của tôi có bị bắt nạt hay 

không? Có thể là giáo viên quá khó khăn với con của tôi? Đây có phải là do ảnh hưởng của 

xã hội không? Phải con của tôi là người để đổ lỗi không? Điều này không có gì đáng ngạc 

nhiên khi có nhiều yếu tố được biết là có liên quan đến sự khởi đầu của tình trạng sức khỏe 

tâm thần. Trong khi các bệnh về thể chất, di truyền và sinh học thường là những yếu tố 

quan trọng, các vấn đề khác như căng thẳng, tổn thương và sự hiện diện hoặc vắng mặt của 

sự hỗ trợ trong xã hội tích cực cũng được xem là có ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe tâm 

thần có phát triển hay không. Rất hiếm khi nguyên nhân của sức khỏe tâm thần có thể giảm 

xuống chỉ vì một yếu tố. Do tính chất phức tạp của các vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần, 

điều quan trọng là sự can thiệp cũng phải đa diện. 

Theo Trung 

Tâm Kiểm Soát 

Dịch Bệnh 

(CDC), chỉ một 

nửa số trẻ em 

mắc bệnh tâm 

thần điều được 

trị kịp thời. 
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Quan Tâm Về Sự Lo Lắng 
 Tất cả trẻ em đều trải nghiệm về sự lo lắng. Một số lo lắng thậm chí được xem là dự kiến và bình thường qua quá 

trình phát triển của trẻ em. Ví dụ, từ khoảng 8 tháng cho đến những năm mẫu giáo, những đứa trẻ khỏe mạnh có thể 

biểu lộ sự sợ hãi dữ dội (lo lắng) khi bị tách khỏi cha mẹ hoặc những người thân. Trẻ em thường có những nỗi sợ hãi 

ngắn ngủi, chẳng hạn như sợ bóng tối, sợ bão hoặc sợ người lạ. Tuy nhiên, khi một đứa trẻ sợ hãi hay lo lắng bắt đầu 

ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt của chúng, trở nên tồi tệ hơn hoặc gây ra sự sợ hãi bất thường, thì chúng có thể là 

bị rối loạn lo âu. 

 

 

 

Nếu con của bạn… 

■ lo lắng về những điều trước khi chúng xảy ra? 

■ lo lắng hoặc quan tâm đến gia đình, trường 

học, bạn bè, hay sinh hoạt? 

■ trải nghiệm những suy nghĩ hoặc 

hành động lặp đi lặp lại, không 

mong muốn? 

■ Sợ hãi quá mức về việc mắc cở hoặc phạm 

sai lầm? 

■ Tránh những trường họp giao tiếp trong xã hội? 

■ có những nỗi sợ hãi cực kỳ hoặc bất 

thường về một vấn đề cụ thể hoặc tình 

huống cụ thể? 

■ không chịu đi học? 

■ khó ngủ? 

■ thường xuyên gặp ác mộng? 

Nếu vậy, thì bây giờ là lúc bạn nên nói chuyện với 

nhà tâm lý học ở trường của bạn, nhân viên xã hội 

của trường, nhân viên tư vấn hoặc chuyên gia sức 

khỏe tâm thần trong cộng đồng. 
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Quan Tâm Về Vấn Đề Lưu ý, Bốc Đồng hoặc Tăng Động 
Mỗi đứa trẻ có thể có dấu hiệu thiếu tập trung, bốc đồng và / hoặc tăng động. Tuy nhiên, trẻ em có những dấu hiệu 

này sẽ hiển thị những triệu chứng và hành vi thường xuyên hơn và dữ dội hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi khác.  

Vấn đề này có thể ảnh hưởng đến việc học tập, hành vi hoặc các mối quan hệ của họ.  

Theo Viện Sức Khỏe Tâm Thần Quốc Gia, ADHD là tình trạng về sức khỏe tâm thần phổ biến nhất ở trẻ em, xảy ra 

từ 8% đến 9% ở lứa tuổi 8 đến 15. 

 

Nếu con của bạn . . . 

■ gặp khó khăn trong việc lưu ý và dễ bị 

phân tâm? 

■ thiếu chú ý đến chi tiết và mắc lỗi bất cẩn? 

■ thường làm mất dụng cụ học tập hoặc quên 

nộp bài tập? 

■ gặp khó khăn khi hoàn thành bài tập ở 

lớp và bài tập về nhà? 

■ gặp khó khăn khi nghe và làm theo mệnh lệnh 

của người lớn? 

■ nôn nóng để thốt ra câu trả lời, ngắt lời hoặc xâm 

phạm người khác? 

■ thường đứng ngồi không yên, chạy nhảy hoặc 

leo trèo quá mức? 

■ nói quá nhiều và khó ngồi chơi lặng lẽ một 

mình? 

Nếu vậy, thì bây giờ là lúc bạn nên nói 

chuyện với nhà tâm lý học ở trường của 

bạn, nhân viên xã hội của trường, nhân 

viên tư vấn hoặc chuyên gia sức khỏe tâm 

thần trong cộng đồng. 
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Quan tâm về Hành Vi 
Đôi khi, tất cả trẻ em và thanh thiếu niên có thể đối nghịch, phá bỏ các quy tắc, không vâng lời cha mẹ và giáo viên, 

tranh luận và hung hăng bằng lời nói hoặc bằng hành động. Những hành vi này trở thành một mối quan tâm nghiêm 

trọng khi nó xảy ra thường xuyên và nhất quán đến mức nổi bật so với những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi và ảnh hưởng 

đến các sinh hoạt và mối quan hệ hàng ngày của một đứa trẻ hay của một thanh thiếu niên. 

 

 

 Nếu con của bạn . . . 

■ hung hăng với người hoặc với động vật? 

■ phá hoại tài sản? 

■ lừa gạt, dối trá hoặc ăn cắp? 

■ vi phạm các quy tắc nghiêm trọng? 

■ thường xuyên nổi giận? 

■ tranh cãi quá mức với người lớn, thách đố, và 

từ chối tuân theo những yêu cầu của người 

lớn? 

■ cố tình làm phiền hoặc chọc tức mọi 

người? 

■ chơi với lửa? 

■ nghi ngờ sử dụng thuốc bất hợp pháp? 

■ tức giận hoặc cơn thịnh nộ không thể kiểm soát? 

Nếu vậy, thì bây giờ là lúc bạn nên nói 

chuyện với nhà tâm lý học ở trường của 

bạn, nhân viên xã hội của trường, nhân 

viên tư vấn hoặc chuyên gia sức khỏe tâm 

thần trong cộng đồng. 



1
0 

 

Quan tâm về cảm xúc 
Nỗi buồn, trầm cảm, cô đơn và thay đổi tâm trạng là một phần trong cuộc sống, thậm chí là trong cuộc sống của trẻ 

em và thanh thiếu niên. Tuy nhiên, khi nỗi buồn hoặc tâm trạng thay đổi trầm trọng và trở nên nghiêm trọng đến 

mức làm cản trở các mối quan hệ và sinh hoạt đáng kể hàng ngày của con bạn hoặc của thanh thiếu niên, và đã trở 

thành một mối quan tâm nghiêm trọng hơn. Mặc dù trầm cảm có thể xảy ra từ một sự mất mát hoặc bị tổn thương 

đáng kể, nhưng cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không có nguyên nhân xác định. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nếu bạn tin rằng con của bạn có thể tự tử hoặc cần 

được lưu ý ngay lập tức, đừng nên để con của bạn 

một mình và không giám sát, b ạn n ên liên lạc ngay 

911 hoặc với Dịch Vụ Khủng Hoảng Colorado (gọi 

số 1-844-493-8255 hoặc nhắn tin "TALK" đến số 

38255) để bạn được kết nối với nhân viên cố vấn về 

khủng hoảng. 

Nếu con của bạn . . . 

■ có ý nghĩ muốn tự tử? 

■ cảm thấy buồn hoặc khóc quá mức? 

■ mất hứng thú hoặc không thích thú những 

sinh hoạt yêu thích? 

■ thường xuyên cáu kỉnh? 

■ mệt mỏi, có mức năng lượng thấp hoặc khó 

tập trung? 

■ ngủ nhiều hay ít hơn bình thường? 

■ ăn nhiều hay ít hơn bình thường? 

■ thường phàn nàn về bệnh tật, chẳng hạn như đau 

đầu hoặc đau bụng? 

■ cảm thấy vô vọng hoặc thể hiện lòng tự trọng 

thấp? 

 

Nếu vậy, thì bây giờ là lúc bạn nên nói 

chuyện với nhà tâm lý học ở trường của 

bạn, nhân viên xã hội của trường, nhân 

viên tư vấn hoặc chuyên gia sức khỏe tâm 

thần trong cộng đồng. 
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Tự Gây Thương Tích cho Bản Thân 
Trong những năm gần đây, hiện tượng thanh thiếu niên và thanh niên cố 

tình tự làm hại bản thân như tự cắt hoặc đốt mình đã trở nên ngày càng 

phổ biến. Những người trẻ tuổi tự làm hại mình vì nhiều lý do, nhưng 

thông thường nhất đây là một cách để họ khống chế những cảm xúc và 

suy nghĩ không lành mạnh. Đó cũng có thể là một biện pháp tự trừng 

phạt, một cách để họ cảm thấy sống động hơn khi họ bị tê liệt về mặt 

cảm xúc, bắt chước bạn bè, thử nghiệm những hành vi được tán dương 

trong âm nhạc  hoặc đôi khi là một cách để khiến người khác chú ý 

hoặc quan tâm. 

Nếu con của bạn vướng vào việc tự làm hại 
bản thân, điều quan trọng là phải nhớ những 
điều sau đây: 

■ Có sự giúp đỡ và hy vọng cho con của bạn. Tự gây thương tích là 

một vấn đề có thể điều trị được. Họ có thể học cách để đối phó với 

những cảm giác khó khăn một cách lành mạnh hơn. Bạn nên bắt 

đầu nói chuyện ngay với một chuyên gia sức khỏe tâm thần. 

■ Bình tĩnh và không đổ lỗi (cho bản thân hoặc cho con của bạn). 

Nếu con bạn cảm thấy bị đổ lỗi hoặc bị tấn công, thì chúng sẽ ít cởi 

mở với bạn hơn.  Cảm giác xấu hổ cũng có thể kéo dài chu kỳ tự 

làm tổn thương bản thân. Tạo một bầu không khí an toàn để con 

của bạn cảm thấy thoải mái khi chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của 

chúng với bạn. 

■ Lập một kế hoạch với con của bạn liên quan đến việc họ sẽ cho bạn biết khi nào họ cảm thấy muốn tự làm tổn 

thương mình và giúp chúng lập một danh sách về cách đối phó những cảm xúc và sinh hoạt lành mạnh hơn để họ 

không tự gây thương tích. 

■ Tiếp tục đặt ra những kỳ vọng và kỷ luật nhất quán và hợp lý nhưng không trừng phạt họ vì họ tự gây thương tích 

hoặc xâm phạm đến cơ thể của họ. Nên chú ý tích cực đến những nỗ lực của con bạn để họ chế ngự cảm xúc một cách 

lành mạnh. 

■ Trong khi hầu hết những người tự gây thương tích thì họ không tích cực trong việc tự tử, nhiều người cũng phải 

đấu tranh với suy nghĩ tự tử. Bạn đừng ngại hỏi con của bạn nếu chúng có ý nghĩ tự tử không. 

■ Không nên chú ý quá mức đến hành vi, vì điều này có thể vô tình củng cố nó. Tạo một môi trường giao tiếp cởi mở 

và an toàn: Nói chuyện với con bạn về lý do tại sao chúng tự gây thương tích - hãy nhớ rằng cảm xúc và quan điểm 

của chúng là thực tế đối với chúng, ngay cả khi những quan điểm đó là quan điểm ngớ ngẩn đối với người lớn. 

■ Hủy bỏ những vật dụng và phá vỡ những thói quen xung quanh họ mà họ có thể dùng để tự gây thương tích. 

Nếu con của bạn . . . 

■ mặc quần áo khác thường (quần dài 

và / hoặc áo dài tay vào mùa hè)? 

■ dành quá nhiều thời gian để cô lập 

với gia đình? 

■ có những vết cắt, vết bầm tím, 

vết sẹo hoặc vết bỏng không 

được giải thích thỏa đáng? 

■ nghe nhạc để tán dương hành vi tự 

gây thương tích? 

■ liên kết với những bạn bè mà tự 

gây thương tích? 

Nếu vậy, thì bây giờ là lúc bạn nên 

nói chuyện với nhà tâm lý học ở 

trường của bạn, nhân viên xã hội 

của trường, nhân viên tư vấn hoặc 

chuyên gia sức khỏe tâm thần 

trong cộng đồng. 
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Tổn Thương và Căng Thẳng Mãn Tính 
Những sự căng thẳng vừa phải và có thể dự đoán trước sẽ giúp trẻ em chuẩn bị để đối phó với thế giới. Tuy nhiên, căng 

thẳng kéo dài, nghiêm trọng hoặc không thể đoán trước, hoặc tổn thương lặp đi lặp lại trong những năm trẻ em phát triển 

sẽ là một vấn đề. Sự phát triển của não cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến khả năng tác động tiêu cực đến sự phát triển về thể xác, 

nhận thức, cảm xúc và sự tăng trưởng của trẻ em. Khi trẻ em liên tục cảm thấy sợ hãi hoặc lo lắng, chúng có thể phản ứng 

như thể bị đe dọa trong những hoàn cảnh thực sự là an toàn. Điều này có thể dẫn đến hành vi hung hăng, thách thức hoặc 

có thái độ như không quan tâm. Ngoài ra, khi những chuyên gia trải nghiệm sự căng thẳng quá mức của trẻ em thì mối 

quan hệ của họ với trẻ em đó có thể thoả hiệp. Điều này có thể là một thách thức cho trẻ em trong việc phát triển các mối 

quan hệ tích cực 

 

 Nếu con của bạn đã trải nghiệm… 

■ Bỏ bê hoặc bỏ rơi mãn tính 

■ Xâm lấn thủ tục y tế  

■ Nhân viên chuyên gia lạm dụng chất gây nghiện hoặc có 

bệnh tâm thần 

■ Lạm dụng thể xác, tình dục hoặc cảm xúc 

■ Tiếp xúc với bạo lực trong gia đình 

■ Tích lũy gánh nặng kinh tế khó khăn của gia đình 

■ Những tình huống tổn thương khác (thiên tai, tai 

nạn) 

■ Tiếp xúc với thuốc hoặc rượu trong tử cung, hoặc  

căng thẳng của mẹ 

■ Mất người chăm sóc chính 

■ Gián đoạn trong việc chăm sóc 

■ Liên tục bị phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử hoặc 

    bất kỳ hình thức kỳ thị khác  

Nếu vậy, thì bây giờ là lúc bạn nên nói chuyện với 

nhà tâm lý học ở trường của bạn, nhân viên xã hội 

của trường, nhân viên tư vấn hoặc chuyên gia sức 

khỏe tâm thần trong cộng đồng. 

Những phản ứng do trẻ em và thanh 

thiếu niên thể hiện khi họ đã tiếp xúc 

với các sự kiện tổn thương có thể bao 

gồm: 

■ Xâm phạm hoặc thách thức 

■ Rút lui 

■ Khó khăn giao tiếp trong xã hội và / hoặc 

trong học tập 

■ Tính bốc đồng 

■ Sợ hãi 

■ Lo lắng phân ly (đặc biệt ở trẻ em nhỏ) 

■ Rối loạn giấc ngủ / ác mộng 

■ Mất hứng thú với các sinh hoạt bình thường 

■ Thiếu sự tập trung 

■ Suy giảm trong việc học hành 

■ Tức giận / khó chịu 

■ Nhạy cảm: nhận thức thái quá về tất cả 

những gì xung quanh họ 

■ Phân ly: ngắt kết nối với những gì đang xảy 

ra 

■ Khó phát triển mối quan hệ tin cậy 

■ Kém phát triển sự đồng cảm 



 

Tôi Có Điều Lo Ngại … Bây Giờ Phải Làm Sao? 
Sau khi đọc qua thông tin này, bạn có thể có nhiều câu hỏi hơn và cảm thấy là việc nói chuyện với một chuyên gia 

sẽ rất là hữu ích. Các bước tiếp theo dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin và tài nguyên bạn cần có để 

giúp con của bạn hoặc cho thanh thiếu niên. 

■ Liên lạc với nhà tâm lý học, nhân viên xã hội hoặc nhân viên cố vấn của trường để biết thêm thông tin về 

các tài nguyên của trường học cũng như các tài nguyên và lời khuyên trong cộng đồng. 

■ Nếu bạn muốn sử dụng bảo hiểm sức khỏe của mình để trả cho dịch vụ về sức khỏe tâm thần của con bạn, trước 

tiên là bạn nên xem bạn có loại quyền lợi gì và nhóm bác sĩ nào mà bạn có thể gặp. Nếu bạn được cung cấp một 

danh sách của các bác sĩ cung cấp dịch vụ này, bạn có thể chia sẻ với nhà tâm lý học hoặc nhân viên xã hội của 

trường để bạn có thể có thêm lời đề nghị của họ. Khi bạn liên lạc với bác sĩ, bạn nên bảo đảm rằng bác sĩ đó sẽ 

làm việc với bảo hiểm của bạn. 

■  Nếu bạn không có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm của bạn không bao gồm bảo hiểm sức khỏe tâm thần, y tá tại 

trường của bạn có thể cung cấp thông tin về bảo hiểm y tế cho trẻ em. Bạn cũng có thể truy cập trực tuyến 

chương trình bảo hiểm "Child Health Plan Plus"  tại www.cchp.org. Chương trình bảo hiểm "Child Health Plan 

Plus (CHP +)" và medicaid là bảo hiểm sức khỏe miễn phí,  hoặc bảo hiểm với lệ phí thấp cho trẻ em và phụ nữ 

mang thai ở Colorado mà không có bảo hiểm.  Nhiều gia đình ngạc nhiên khi biết rằng họ hội đủ điều kiện cho 

chương trình bảo hiểm này. Ngoài ra, nhiều cơ quan trong cộng đồng được liệt kê dưới đây cung cấp dịch vụ 

với mức lệ phí thấp cho các gia đình không có bảo hiểm. 
 

 

http://www.cchp.org/
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Tài Nguyên Trong Cộng Đồng 
Bạn có thể nói chuyện với bác sĩ gia đình của bạn về mối quan tâm của bạn. Họ có thể giúp bạn phân tích tình trạng 

sức khoẻ mà ảnh hưởng đến cảm xúc hoặc vấn đề hành vi. Họ có thể thảo luận với bạn về nhiều dịch vụ trị liệu 

trong cộng đồng như Ttrung Ttâm Sức Khỏe Tâm Thần trong cộng đồng, phòng khám tư nhân, bác sĩ tư nhân, tổ 

chức tôn giáo, bệnh viện, v.v. Điều quan trọng chúng ta nên biết là các bác sĩ đa khoa không có cùng trình độ đào 

tạo và kinh nghiệm về các vấn đề cảm xúc và hành vi như các chuyên gia chuyên về các lĩnh vực này. 

Dưới đây là các loại chuyên gia trợ giúp khác nhau chuyên về sức khỏe tâm thần. Họ có thể chẩn đoán các vấn đề 

về cảm xúc và về hành vi và họ có thể cung cấp liệu pháp hoặc tư vấn. Các chuyên gia về sức khỏe tâm thần có thể 

khác nhau rất nhiều. Họ có thể cung cấp liệu pháp cho gia đình, cho nhóm hoặc cho cá nhân tùy vào chuyên môn 

của họ hoặc nhu cầu của con bạn, hoặc của gia đình bạn. Nếu chuyên gia đề nghị liệu pháp cho gia đình, họ không 

có ý là bạn đang làm gì sai hoặc bạn là người phụ huynh không tốt. Thông thường, thì cách có hiệu quả tốt nhất là 

cùng nhau làm việc với cả gia đình để tìm ra những cách tương tác mới để giúp trẻ em hoặc thanh thiếu niên. 

 

Chuyên gia sức khỏe tâm thần 

■ Bác sĩ tâm thần cho trẻ em / vị thành niên – là một bác sĩ y khoa được đào 

tạo đặc biệt trong việc chẩn đoán các vấn đề về cảm xúc và về hành vi ở trẻ 

em. Bác sĩ tâm thần cũng có thể kê đơn thuốc nếu cần thiết. Tuy nhiên, hầu 

hết các chuyên gia trong lĩnh vực của sức khỏe tâm thần đều đồng ý rằng đối 

với hầu hết các vấn đề về cảm xúc hoặc hành vi, tư vấn cùng với thuốc có 

hiệu quả hơn so với chỉ dùng thuốc. 

■ Nhà tâm lý học – có bằng tiến sĩ về tâm lý học (Psy.D. hoặc Ph.D.) 

■ Nhân viên xã hội– có bằng thạc sĩ về công tác xã hội (M.S.W. hoặc 

L.C.S.W.), không nên nhầm lẫn với nhân viên phụ trách hồ sơ của Bộ Dịch 

Vụ Nhân Sinh. 

■ Cố vấn chuyên môn được cấp phép – có bằng thạc sĩ về tâm lý học, tư 

vấn hoặc một lĩnh vực liên quan (L.P.C.) 

■  Nhân viên trị liệu về hôn nhân & gia đình – có bằng thạc sĩ, được đào 

tạo và giáo dục đặc biệt về trị liệu hôn nhân và gia đình (L.M.F.T.) 

■ Chuyên gia y tá tâm thần – có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong điều dưỡng 

và lấy bài kiểm tra để được chứng nhận là P.M.H.N.P. 

■ Cố vấn mục vụ – được đào tạo về mục vụ và giáo dục y tế (C.P.C.) 
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Trước khi gặp chuyên gia về sức khỏe tâm thần 
Trước khi gặp chuyên gia về sức khỏe tâm thần, bạn nên dành vài phút nói chuyện với họ qua điện thoại. Hỏi họ 

về cách họ tiếp cận với bệnh nhân, triết lý của họ, chuyên môn của họ và họ nhận loại bảo hiểm nào, nếu họ có 

nhận bảo hiểm. Nếu bạn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cá nhân này, thì làm hẹn với họ. 

Trước khi đến buổi hẹn, bạn nên chuẩn bị cho con hoặc thiếu niên của bạn. Tùy thuộc vào lứa tuổi của con bạn, 

bạn nên trình bày với con của bạn là chuyên gia trị liệu là một người trợ giúp, một huấn luyện viên hoặc là một bác 

sĩ. Nhắc nhở bản thân bạn và con của bạn rằng gặp bác sĩ trị liệu không phải là hình phạt cho hành vi xấu mà là cơ 

hội để thực hiện những thay đổi. 

Nếu bạn cảm thấy chuyên gia đầu tiên mà bạn gặp không hữu ích hoặc không phù hợp với con của bạn, với thiếu 

niên hoặc cho gia đình của bạn, thì bạn đừng bỏ cuộc.  Bạn có quyền chia sẻ mối quan tâm của mình với chuyên 

viên trị liệu hoặc thậm chí liên lạc với một chuyên gia khác để nhận được sự giúp đỡ cho con của bạn. 

 

 
 

Những câu hỏi có thể bạn muốn hỏi chuyên viên: 

■ Lý lịch học vấn và đào tạo trị liệu của họ là gì?? 

■ Họ đã có bao nhiêu kinh nghiệm làm việc với vấn đề này? 

■ Họ có những khóa đào tạo và giấy phép chuyên ngành nào? 

■ Họ đã thực hiện những loại trị liệu nào? (nói chuyện, hình dung, nghệ 

thuật / âm nhạc trị liệu, sự nhập vai, trị liệu chơi, v.v.) 

■ Tôi có thể kỳ vọng gì từ các buổi học của con tôi? Và buổi học sẽ kéo dài bao lâu? 

■ Phụ huynh có thể tham gia như thế nào trong việc điều trị con của họ? Tôi có 

cơ hội để học những cách đối phó khác nhau với con của tôi không? 

■  Làm thế nào để đảm bảo sự bảo mật của con tôi ? Tôi sẽ giữ bí mật thông tin 

gì và thông tin nào sẽ được giữ giữa bạn và con của tôi? Bạn cần phải hỏi về 

các giới hạn pháp lý để bảo mật cho bạn và cho con của bạn. 

■ Họ có sẵn lòng nói chuyện hoặc gặp gỡ với nhóm sức khỏe tâm thần 

của trường của con bạn không?  

■ Họ có cung cấp các phương pháp điều trị dựa trên nghiên cứu (chẳng 

hạn như liệu pháp nhận thức hành vi đối với chứng lo âu và trầm cảm) 

không? 
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Tôi phải đi đâu? 
Khi một cá nhân đã quyết định tìm các dịch vụ về sức khỏe tâm thần, câu hỏi tiếp theo là "tôi phải đi đâu?" Sau đây 

là một số lựa chọn: 

HỎI XIN DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA 

Gọi công ty bảo hiểm của bạn để xin danh sách các chuyên gia. Thông thường thì phụ huynh và người chăm 

sóc sẽ mang danh sách đó đến nhóm sức khỏe tâm thần của trường để xem có thông tin gì về bất kỳ chuyên gia 

nào trong danh sách không. Thông tin bạn cần biết bao gồm: 

■ Bảo hiểm của bạn bao gồm bao nhiêu tiền? 

■ Bạn phải trả loại phí đồng thanh toán nào? 

■ Bảo hiểm của bạn có khoản tiền khấu trừ không? 

■ Bạn có thể đi bất kỳ chuyên gia nào hoặc bạn phải đi những chuyên gia trong danh sách được phê duyệt? 

XIN GIẤY GIỚI THIỆU  

Xin giấy giới thiệu từ nhân viên về sức khỏe tâm thần ở trường học của bạn. Các nhóm sức khỏe tâm thần ở 

trường có một danh sách toàn diện về tài nguyên - bao gồm cả Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần Cộng Đồng. 

CÁC TRUNG TÂM SỨC KHỎE TÂM THẦN CỘNG ĐỒNG 

Các Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần Cộng Đồng (CMHC) cung cấp nhiều sự lựa chọn cho các dịch vụ về sức 

khỏe tâm thần và các điều trị về lạm dụng chất gây nghiện bao gồm: trị liệu cá nhân, trị liệu gia đình, tư vấn 

nhóm, các lớp nuôi dạy con và các dịch vụ tâm thần. Mỗi trung tâm cũng có dịch vụ khẩn cấp. 

CMHC sẽ nhận nhiều chương trình bảo hiểm, CHP + và Trợ Cấp Y Tế (Medicaid). Một số trung tâm có các 

chương trình cung cấp dịch vụ cho một số cá nhân không có bảo hiểm. 

 

Bước đầu tiên là gọi những số được cung cấp và làm hẹn "tiếp nhận".  Cuộc phỏng vấn của buổi hẹn "tiếp 

nhận" không phải là buổi tư vấn. Buổi hẹn này dùng để kết hợp bạn với các dịch vụ thích họp với nhu cầu của 

bạn. Khi bạn gọi, nhiều câu hỏi của bạn có thể sẽ được trả lời. Nếu chi phí của dịch vụ làm cản trở việc bạn tìm 

đến sự giúp đỡ, vui lòng hỏi xem có sự lựa chọn nào khác không. 

CMHC có thể giúp bạn. 
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Colorado Crisis Services 

1-844-493-8255 (TALK) 

Or text TALK to 38255 

www.coloradocrisisservices.org 

24/7 bảo mật hỗ trợ về khủng hoảng, cung cấp thông tin và giấy 

giới thiệu về sức khỏe tâm thần cho bất cứ ai có nhu cầu. 

Health One Behavioral Health and Wellness Center 

303-360-3125 (số văn phòng chính) 

844-556-2012 (số của dịch vụ khủng hoảng) 

https://auroramed.com/campaigns/behavioral-health  

Có hai địa điểm để đánh giá cho dịch vụ khủng hoảng. Mở cửa 

24/7.  

Medical Center of Aurora – 700 Potomac St., Aurora 80111 

(không cần làm hẹn) 

Centennial Medical Plaza – 14200 E. Arapahoe Rd., Centennial 

80112 (xin lưu ý: việc đánh giá khủng hoảng sẽ bằng video tại địa 

điểm này.) 

 

Children’s Hospital  

Anschutz Medical Campus  

Pediatric Mental Health Institute 
720-777-6200.  
thứ hai - thứ sáu, 8:00 sáng–6:00 chiều 

https://www.childrenscolorado.org/doctors-and- 

departments/departments/psych/ 

13123 E. 16th Ave., Aurora 80045 

Cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần cho trẻ em, thanh thiếu niên 

và gia đình của họ. 

 

Aurora Mental Health Center  

303-923-6500 (Trung tâm khủng hoảng - 

không cần làm hẹn)  

303-617-2300 (không khẩn cấp) 

www.aumhc.org 

Trung tâm - không cần hẹn – 2206 Victor St., Aurora, 80045 

Kết nối với dịch vụ chăm sóc – 791 Chambers Rd., Aurora, 

80011  

không cần làm hẹn; mở cửa thứ hai - thứ năm 8:00 sáng–7:00 

chiều, thứ sáu 8:00 sáng–5:00 chiều. Các chương trình chuyên biệt 

để giúp trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình của họ đối phó với 

những thách thức của bệnh tâm thần và rối loạn cảm xúc. 

Các địa điểm khác có thể tìm thấy trên mạng. 

 

 

 

 

  

Highlands Behavioral Health System 

720-348-2805 (intake) 

www.highlandsbhs.com 

8565 S. Poplar Way, Littleton 80130 

Đánh giá sức khỏe tâm thần 24/7; không cần làm hẹn. 

All Health Network 

303-730-3303 (khẩn cấp /giúp về khủng hoảng) 

303-730-8858 (không khẩn cấp) 

www.allhealthnetwork.org 

24/7 Walk-in Center – 6509 S. Santa Fe Dr., Littleton, 

80120  

Cung cấp điều trị cho sức khỏe tâm thần, hành vi và sử dụng 

chất nghiện. 

Các địa điểm khác có thể tìm thấy trên mạng. 

Families First 

877-695-7996 

www.familiesfirstcolorado.org 

Các lớp học và tài nguyên giáo dục dành cho phụ huynh. 

National Suicide Prevention Lifeline 

800-273-8255 (TALK) 

24/7, hỗ trợ miễn phí và bảo mật cho những người gặp nạn, 

tài nguyên về phòng ngừa và khủng hoảng cho bạn hoặc 

người thân của bạn. 

CCSD Parent Academy 

720-554-4247 

https://www.cherrycreekschools.org/Page/2780 

Các lớp dạy nuôi con với chi phí thấp do nhân viên cố 

vấn về sức khỏe tâm thần của CCSD đảm trách. 

Parent Information Network (PIN) 

www.pinccsd.org 

Diễn giả của địa phương và của quốc gia về các 

chủ đề liên quan đến việc nuôi dạy con cái hiện 

nay. 

Colorado Safe2Tell 

1-877-542-7233 

safe2tellco.org 

Báo cáo những mối quan tâm bằng cách sử dụng công cụ  

báo cáo ẩn danh 24/7 

 

Giữ trang này để làm tài liệu tham khảo trong tương lai.

http://www.coloradocrisisservices.org/
https://auroramed.com/campaigns/behavioral-health
http://www.childrenscolorado.org/doctors-and-
http://www.aumhc.org/
http://www.highlandsbhs.com/
http://www.allhealthnetwork.org/
http://www.familiesfirstcolorado.org/
http://www.cherrycreekschools.org/Page/2780
http://www.pinccsd.org/


 

TÀI NGUYÊN CỦA TRƯỜNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu tôi có con để nuôi nấng một lần nữa, tôi sẽ 

xây dựng lòng tự trọng trước, mới tới ngôi nhà sau. 

Tôi sẽ vẽ bằng ngón tay nhiều hơn và sẽ chỉ trỏ ít hơn. 

Tôi sẽ ít sửa đổi và kết nối nhiều hơn. 

Tôi sẽ bớt nhìn đồng hồ và sẽ nhìn bằng đôi mắt của tôi. 

Tôi sẽ đi bộ nhiều hơn và thả diều nhiều hơn. 

Tôi sẽ ngừng giả nghiêm túc, và chơi nghiêm túc. 

Tôi sẽ chạy qua nhiều cánh đồng và nhìn đăm đăm vào nhiều ngôi sao hơn. 

Tôi sẽ ôm nhiều hơn và ít lôi kéo. 

Diane Loomans, from “If I Had My Child To Raise Over Again” 

 

 
 

 

 

 

 
TÂM LÝ GIA CỦA TRƯỜNG  NHÂN VIÊN XÃ HỘI CỦA TRƯỜNG  NHÂN VIÊN CỐ VẤN CỦA TRƯỜNG 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


