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Tai h†a làm rÓi loån m†i ngÜ©i trong cu¶c. TrÈ em, ngÜ©i già, và/ho¥c ngÜ©i tàn tÆt Ç¥c biŒt là có cÖ nguy. ñÓi
v§i m¶t em nhÕ, quan Çi‹m th‰ gi§i là m¶t nÖi an toàn và tiên liŒu ÇÜ®c tåm th©i bÎ mÃt Çi. TrÈ em s® là së xäy ra
bi‰n cÓ m¶t lÀn n»a và các em và gia Çình së bÎ t°n thÜÖng ho¥c bÎ gi‰t. S¿ thiŒt håi, thÜÖng tích, và ch‰t chóc do
m¶t bi‰n cÓ bÃt ng© ho¥c không ki‹m soát ÇÜ®c thÆt khó hi‹u ÇÓi v§i phÀnl§n trÈ em.

Cách cha mË ho¥c ngÜ©i l§n khác phän Ùng ÇÓi v§i m¶t em nhÕ sau m¶t bi‰n cÓ Çau thÜÖng có th‹ giúp cho
trÈ phøc hÒi nhanh chóng và hoàn toàn hÖn. CuÓn s° nhÕ này có thông tin t°ng quát Ç‹ giúp bån trong nhiŒm vø
này.

Phän −ng cûa TrÈ Em
N‡i s® hãi và lo l¡ng cûa trÈ em rÃt th¿c, m¥c dù ÇÓi v§i ngÜ©i l§n các em có vÈ nhÜ phóng Çåi. TrÈ em s® nh»ng
gì lå thÜ©ng. S® bÎ bÕ m¥c m¶t mình. Ti‰p theo sau tai h†a, các em có th‹ b¡t ÇÀu có các hành Ç¶ng nhÕ hÖn tu°i
cûa mình. Các hành vi thông thÜ©ng vào lúc ÇÀu cûa tu°i Ãu thÖ, nhÜ Çái dÀm, bú tay, níu lÃy cha mË ho¥c s®
ngÜ©i lå, có th‹ tái xuÃt hiŒn. TrÈ em l§n hÖn có phÀn nào Ç¶c lÆp có th‹ muÓn quây quÀn nhiŠu v§i gia Çình hÖn.
Các trª ngåi trong gi© ngû có th‹ xuÃt hiŒn. TrÈ có th‹ b¡t ÇÀu g¥p ác m¶ng; không muÓn ngû m¶t mình; và/ho¥c
s® bóng Çêm, s® rÖi vào giÃc ngû ho¥c ngû th£ng giÃc.

M¶t sÓ trÈ em bi‹u l¶ s¿ s® hài cûa mình qua viŒc phát tri‹n các triŒu chÙng vŠ th‹ chÃt, nhÜ Çau bøng, nhÙc
ÇÀu ho¥c cäm thÃy nhÜ "bŒnh". M†i ÇÙa trÈ có th‹ g¥p khó khæn vŠ suy nghï. Các em có th‹ dÍ bÎ lo ra, cäm thÃy
hoang mang, không ÇÎnh hÜ§ng ÇÜ®c và khó tÆp trung ÇÀu óc. Các phän Ùng này có th‹ phát Ç¶ng do mùi vÎ, vÆt
th‹ ho¥c hoåt Ç¶ng liên hŒ Ç‰n bi‰n cÓ Çau thÜÖng. Có th‹ trÈ em không bi‰t ÇÜ®c ÇiŠu gì Çã làm phát Ç¶ng cùng
các thay Ç°i vŠ hành vi.  Các em không cÓ tình cho thÃy là mình lo l¡ng ho¥c s® hài.

TrÈ em thu¶c các lÙa tu°i khác nhau phän Ùng ÇÓi v§i s¿ Çau thÜÖng khác nhau.

TØ m§i sanh t§i 2 tu°i.  Vì không th‹ nói ÇÜ®c, các em không th‹ diÍn tä ÇÜ®c bi‰n cÓ ho¥c cäm xúc cûa mình.
Các em vÅn có th‹ nh§ ÇÜ®c các hình änh, âm thanh, ho¥c mùi vÎ nhÃt ÇÎnh. Khi l§n lên, nh»ng kš Ùc này có th‹
xuÃt hiŒn trong nh»ng lúc chÖi Çùa. Các em bé có th‹ khó chÎu hÖn, khóc thÜ©ng hÖn và cÀn ÇÜ®c ôm Ãp n¿ng nÎu
thÜ©ng xuyên.  Các em së Çáp Ùng v§i s¿ chæm sóc cho mình bªi m¶t ngÜ©i l§n.

TrÈ em tu°i trÜ§c khi Çi h†c và mÅu giáo.  Khi ÇÜÖng ÇÀu v§i m¶t bi‰n cÓ quá sÙc chÎu Ç¿ng, các em nhÕ có th‹
cäm thÃy bÖ vÖ, bÃt l¿c,  và không th‹ t¿ bäo vŒ lÃy mình ÇÜ®c. Khi s¿ an toàn trong môi trÜ©ng cûa mình bÎ Çe
d†a, các em cäm thÃy bÃt an và s® hãi. Ÿ Ç¶ tu°i này trÈ em không th‹ hi‹u ÇÜ®c khái niŒm mÃt mát vïnh viÍn, và
tin r¢ng hÆu quä có th‹ Çäo ngÜ®c ÇÜ®c. C ác em liên tøc tái tåo các phÀn cûa bi‰n cÓ trong lúc chÖi. ñó là tÃt cä
nh»ng phän Ùng thông thÜ©ng. Cäm giác bÎ bÕ rÖi là mÓi s® hãi chính trong th©i thÖ Ãu, vì th‰ trÈ em cÀn ÇÜ®c
trÃn an thÜ©ng xuyên là mình së ÇÜ®c chæm sóc và không bÎ bÕ rÖi.

Các sinh hoåt tåi gia ho¥c tåi trÜ©ng  chÖi trò Çóng kÎch, ti‰p xúc vŠ th‹ chÃt, con rÓi, nghŒ thuÆt, truyŒn k‹, các
cº Ç¶ng b¡p thÎt l§n (ném banh, v.v...).

Tu°i Çi h†c (tØ 7 t§i 11 tu°i).  TrÈ em ª Ç¶ tu°i này có th‹ hi‹u ÇÜ®c s¿ mÃt mát vïnh viÍn do m¶t bi‰n cÓ Çau
thÜÖng. Các em có th‹ lúc nào cÛng vÜ§ng bÆn vŠ các chi ti‰t cûa bi‰n cÓ và muÓn nói mãi vŠ bi‰n cÓ Çó. Có th‹
các em không tÆp trung ÇÜ®c ÇÀu óc khi Çi h†c và Çi‹m sÓ bÎ tøt xuÓng. Vì s¿ suy nghï cûa các em chính ch¡n
hÖn, s¿ hi‹u bi‰t vŠ tai h†a ÇÀy Çû hÖn. ñiŠu này có th‹ gây ra m¶t loåt các phän Ùng; m¥c cäm t¶i l‡i, cäm thÃy
bÎ thÃt båi, và tÙc giÆn.



TrÈ em tu°i này cÛng có th‹ trª låi các hành vi trÜ§c kia. Ÿ các em nhÕ tu°i hÖn, có th‹ xuÃt hiŒn các trª ngåi
vŠ giÃc ngû. N‡i lo l¡ng và s® hãi cûa các em có th‹ ÇÜ®c th‹ hiŒn qua viŒc ngày càng tæng các than phiŠn vŠ th‹
chÃt.

Các sinh hoåt tåi gia ho¥c tåi trÜ©ng  chÖi trò Çóng kÎch, con rÓi, vë và tô màu, chia xÈ kinh nghiŒm cûa mình
trong nhóm, tÆp Ç†c, vi‰t væn sáng tåo ho¥c bàn luÆn.

Tu°i trÜ§c khi trª thành thanh niên và thanh niên (12 t§i 18 tu°i).  Trong nhóm tu°i này, các em rÃt cÀn mang vÈ
hi‹u bi‰t và kinh nghiŒm ÇÓi v§i Ç©i, Ç¥c biŒt là ÇÓi v§i gia Çình và bån bè. Khi phäi träi qua m¶t bi‰n cÓ Çau
thÜÖng các em cÀn chia xÈ v§i các bån ÇÒng lÙa vŠ n‡i lo l¡ng và s® hãi cûa mình và ÇiŠu này thích h®p. Vì sÓng
sót sau bi‰n cÓ Çau thÜÖng, các em có th‹ cäm thÃy không s® ch‰t. ñiŠu này có th‹ dÅn Ç‰n các hành vi khinh suÃt
và liŠu mång. Phän Ùng cûa các em là m¶t s¿ pha tr¶n các phän Ùng thu¶c nhóm tu°i còn niên thi‰u v§i các phän
Ùng trÜªng thành hÖn. Tu°i niên thi‰u là th©i kÿ Çi vào Ç©i. Tuy nhiên, viŒc träi qua bi‰n cÓ Çau thÜÖng có th‹ tåo
nên m¶t cäm giác là th‰ gi§i này không an toàn. ThÆm chí các em thi‰u niên có th‹ trª låi các cách cÜ xº trÜ§c
kia. BÎ các phän Ùng cæng th£ng dÒn dÆp, các em thi‰u niên có th‹ không bàn ÇÜ®c ÇiŠu Çó v§i nh»ng ngÜ©i thân
trong gia Çình.

Các sinh hoåt tåi trÜ©ng  các sinh hoåt t°ng quát trong l§p h†c, væn chÜÖng ho¥c tÆp Ç†c, ngÜ©i giúp Ç« bån
ÇÒng lÙa, l§p vŠ sÙc khÕe, l§p nghŒ thuÆt, l©i nói/Çóng kÎch, nghiên cÙu xã h¶i/chính phû, lÎch sº.

cách giúp cho trÈ em

Các ViŒc ThÜ©ng LŒ
Trong Gia ñình.  TrÈ em thu¶c Çû m†i lÙa tu°i có th‹ hÜªng ÇÜ®c các l®i ích tØ gia Çình qua viŒc gi» các thông lŒ
cûa các em  các b»a æn, sinh hoåt, và gi© giÃc ngû  càng gÀn v§i bình thÜ©ng càng tÓt. ñiŠu  này cho phép trÈ
cäm thÃy an ninh và t¿ chû hÖn. TrÈ em cÀn ª v§i nh»ng ngÜ©i nào mà các em cäm thÃy quen thu¶c nhÃt, càng
nhiŠu càng tÓt.

Nhu cÀu Ç¥c biŒt.  Ti‰p nhÆn các nhu cÀu Ç¥c biŒt cûa trÈ em b¢ng cách cho phép các em phø thu¶c vào mình
nhiŠu hÖn trong m¶t th©i gian.  Ôm Ãp các em n‰u cÀn; cÙ Ç‹ Çèn sáng ban Çêm ho¥c không Ç‹ các em ngû m¶t
mình ho¥c cho các em quay trª låi v§i các con gÃu nhÒi bông ho¥c mŠn mà các em Üa thích; ÇØng bÆn tâm t§i
hành vi níu kéo cûa các em.

TruyŠn Thông.  Ti‰p theo sau m¶t tai h†a, m†i ngÜ©i ÇŠu muÓn bi‰t tin tÙc sÓt dÈo vŠ viŒc xäy ra. Tuy nhiên,
các nghiên cÙu vŠ tai h†a cho thÃy là tin tÙc ho¥c hình änh bÃt ng© trên truyŠn hình thÆt là Çáng s®, làm tái
xuÃt hiŒn các rÓi r¡m có liên hŒ Ç‰n s¿ cæng th£ng. Ngoài ra, ngÜ©i xem các tin tÙc vŠ tai h†a có th‹ trª thành
ÇiŠu g†i là "nån nhân thÙ cÃp" và có th‹ phäi chÎu các rÓi r¡m vŠ xúc cäm và th‹ chÃt. TÓt hÖn h‰t là ÇØng
cho trÈ em xem các tin tÙc vŠ tai h†a.

Cäm xúc và phän Ùng. TrÈ em bi‹u l¶ cäm xúc và phän Ùng theo các cách thÙc khác nhau. ViŒc ti‰p nhÆn ÇiŠu này
së tåo s¿ khác biŒt vŠ cách thÙc phøc hÒi khÕi bi‰n cÓ Çau thÜÖng cûa con trÈ.  ñiŠu này có nghïa là chÃp nhÆn
m¶t sÓ trÈ em së phän Ùng qua viŒc thu mình và không th‹ nói vŠ bi‰n cÓ, trong khi các em khác së cäm thÃy lúc
thì buÒn và tÙc giÆn thÆt nhiŠu lúc thì xem nhÜ bi‰n cÓ Çó chÜa hŠ xäy ra bao gi©. TrÈ em thÜ©ng lÅn l¶n vŠ nh»ng
ÇiŠu Çã xäy ra và vŠ cäm xúc cûa mình. Tuy nhiên, ÇØng ngåc nhiên khi thÃy có m¶t sÓ em dÜ©ng nhÜ không bÎ
änh hÜªng bªi nh»ng ÇiŠu các em nhìn và nghe thÃy. Không phäi ai cÛng có các phän Ùng tÙc th©i; m¶t sÓ em có



các phän Ùng chÆm hÖn và chÌ xuÃt hiŒn sau nhiŠu ngày, tuÀn, ho¥c có khi cä tháng sau Çó, và có m¶t sÓ ch£ng có
phän Ùng gì cä.

Nói vŠ  ÇiŠu Çã xäy ra.
• L¡ng nghe và Çón nhÆn cäm xúc cûa các em.
• Trä l©i chân th¿c, ÇÖn giän và ng¡n g†n cho các câu hÕi cûa các em.
• Phäi ch¡c là các em hi‹u câu trä l©i và š nghïa mà bån muÓn nói.
• Không dùng các chØ và câu làm trÈ khó hi‹u ho¥c làm cho th‰ gi§i này trª thành Çáng s® hÖn.
• Tåo cÖ h¶i cho các em nói chuyŒn v§i nhau vŠ nh»ng ÇiŠu Çã xäy ra và cäm xúc cûa các em.
• Giäi thích m¶t cách chân th¿c cho con mình, n‰u bån cäm thÃy bÓi rÓi không muÓn nói vŠ viŒc Çã xäy ra. Bån

có th‹ muÓn dành thì gi© riêng cho mình và yêu cÀu m¶t ngÜ©i bån Çáng tin cÆy cûa gia Çình giúp Ç«.
• N‰u con trÈ cÙ hÕi mãi câu hÕi Çó vì muÓn tìm hi‹u cho b¢ng ÇÜ®c; hãy tìm cách mang låi m¶t š nghïa tØ các

xáo tr¶n và rÓi loån trong th‰ gi§i cûa chúng. TrÈ nhÕ tu°i hÖn së không hi‹u ch‰t là vïnh viÍn, vì th‰ các th¡c
m¡c cÙ l¥p Çi l¥p låi là vì các em muÓn m†i viŒc trª låi bình thÜ©ng.

• N‰u trÈ cäm thÃy m¥c cäm t¶i l‡i, hày yêu cÀu em giäi thích chuyŒn gì Çã xäy ra. CÄn thÆn l¡ng nghe xem em
có g¡n liŠn cäm giác mang trách nhiŒm vŠ m¶t vài phÀn trong s¿ mô tä hay không. Giäi thích các s¿ kiŒn cûa
tình trång và nhÃn månh là không m¶t ai, trÈ em thì låi kém hÖn cä, có th‹ ngæn ngØa ÇÜ®c ÇiŠu Çó.

• Hãy Ç‹ cho nhà trÜ©ng giúp Ç«. Giáo viên cûa trÈ có th‹ nhåy cäm v§i hành vi cûa cûa em và có th‹ Çáp Ùng
m¶t cách h»u ích.

• M¥c dù bån cäm thÃy th‰ gi§i là m¶t nÖi không an toàn, bån có th‹ trÃn an trÈ b¢ng cách nói, "Bi‰n cÓ này Çã
qua rÒi. Bây gi© chúng ta làm m†i ÇiŠu trong khä næng Ç‹ gi» cho an toàn, và cùng nhau chúng ta có th‹ góp
phÀn Çem m†i viŒc trª låi bình thÜ©ng."

• ñ‹ š xem trÈ có th¡c m¡c và muÓn nói gì không.
• Hãy Ç¥c biŒt yêu thÜÖng và h‡ tr®; trÈ em cÀn bån vào lúc này.

khi nào thì cÀn s¿ giúp Ç« cûa nhân viên chuyên môn

TrÈ em thÆt dÍ thuy‰t phøc m¶t cách lå lùng, m¥c dù bÎ änh hÜªng sâu xa bªi các bi‰n cÓ Çau thÜÖng ho¥c mÃt
mát.  ñôi khi trÈ có th‹ ÇÜ®c giúp Ç« bªi m¶t cÓ vÃn là ngÜ©i có th‹ cung cÃp m¶t nÖi an toàn Ç‹ nói vŠ ÇiŠu Çã
xäy ra và cäm xúc cûa các em. ñÜ®c giúp Ç« chuyên môn là m¶t š ki‰n hay n‰u trÈ bi‹u l¶ các thay Ç°i sau Çây
lâu hÖn ba tháng ti‰p theo sau bi‰n cÓ Çau thÜÖng:
• G¥p trª ngåi vŠ hành vi ho¥c h†c vÃn tåi trÜ©ng.
• B¶c phát s¿ tÙc giÆn.
• Rút khÕi các sinh hoåt giao ti‰p thông thÜ©ng ho¥c chÖi Çùa v§i các trÈ khác.
• ThÃy ác m¶ng thÜ©ng xuyên ho¥c các rÓi loån vŠ ngû khác.
• Các rÓi loån vŠ th‹ chÃt nhÜ buÒn nôn, nhÙc ÇÀu, lên ho¥c søt cân.
• Lo l¡ng t¶t Ç¶ ho¥c có hành vi tránh né do có s¿ nh¡c nhª vŠ bi‰n cÓ.
• BuÒn nän ho¥c cäm thÃy vô v†ng vŠ cu¶c sÓng ho¥c tÜÖng lai.
• Các vÃn ÇŠ vŠ sº døng rÜ®u ho¥c ma túy.
• Có hành vi liŠu lïnh nguy hi‹m.
• Ti‰p tøc lo l¡ng vŠ bi‰n cÓ khi coi Çó là mÓi quan tâm chính trong cu¶c sÓng.

M¶t vài bi‰n cÓ có th‹ làm cho trÈ dÍ g¥p khó khæn hÖn. N‰u trÈ m§i träi qua m¶t s¿ mÃt mát nhÜ ly dÎ, cái
ch‰t cûa m¶t ngÜ©i thân, ho¥c d©i t§i m¶t khu v¿c m§i, em Çó có th‹ cäm thÃy bÎ dÒn nén bªi bi‰n cÓ Çau thÜÖng
Çó. M¶t bi‰n cÓ Çau thÜÖng có th‹ tái tác Ç¶ng vào xúc cäm có liên quan t§i các bi‰n cÓ Çau thÜÖng trÜ§c Çó, có
th‹ có tính áp Çäo.



ñi g¥p m¶t cÓ vÃn không có nghïa là trÈ bÎ "bŒnh tâm thÀn" ho¥c bån không Çû khä næng h‡ tr® cho em.
Ti‰p theo sau m¶t bi‰n cÓ Çau thÜÖng, nhiŠu ngÜ©i l§n và trÈ em thÃy r¢ng rÃt h»u ích khi nói chuyŒn v§i m¶t cÓ
vÃn là ngÜ©i Çã ÇÜ®c huÃn luyŒn Ç¥c biŒt vŠ các phän Ùng sau các bi‰n cÓ Çau thÜÖng và có th‹ giúp cho các em
hi‹u và ÇÜÖng ÇÀu ÇÜ®c v§i cäm xúc cûa mình.


