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 Phụ huynh đôi khi cảm thấy căng thẳng. Bất cứ 
thay đổi nào trong cuộc sống của bạn đều có thể gây 
nên sự căng thẳng. Hoàn cảnh hiện thời của bạn cũng 
có thể là điều căng thẳng nữa. Sự căng thẳng trở thành 
một vấn đề khi bạn cảm thấy quá sức chịu đựng của 
mình. Có thể bạn cảm thấy không còn làm chủ được 
cuộc đời của mình nữa. 

 Bạn có thể có các dấu hiệu căng thẳng về thể chất, 
tinh thần hoặc tình cảm. Hãy chú ý đến các dấu hiệu 
đó và chăm sóc cho bản thân mình. Hãy tìm một người 
nào đó để nói chuyện. Hãy nhờ sự giúp đỡ của bạn bè 
hoặc của những nhà chuyên môn.

 Giận dữ là một cách mà nhiều người phản ứng 
với sự căng thẳng. Mọi người đôi khi đều giận dữ. 
Nên nhớ giận dữ là một cảm giác. Bạn không thể làm 
gì với việc bạn cảm thấy như thế nào. Nhưng bạn có 
thể kiểm soát sự giận dữ của mình. Nóng giận không 
bao giờ được dùng làm lý do viện dẫn để làm hại một 
người khác.

 Hãy nhờ giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn kềm chế  
sự nóng giận của mình, thường xuyên hay nổi giận, 
hoặc bạn sợ có thể làm hại đến con của mình. 

Phụ huynh

Giải quyết căng thẳng

 Nhiều người trở nên buồn khi họ bị nhiều căng 
thẳng. Khi nhiều điều không vui xảy ra trong cuộc 
đời của bạn, điều này có thể gây căng thẳng. Bạn có 
thể giúp mình vượt qua các cảm xúc buồn bã, hoặc 
giữ cho chúng không trở nên tệ hơn, bằng cách làm 
những việc để tự chăm sóc cho bản thân. Hãy nói 
chuyện với một người bạn. Làm một việc gì đó mà  
bạn yêu thích. 

 Với tình yêu thương và sự hỗ trợ từ những người mà 
chúng ta quan tâm, hầu hết chúng ta có thể vượt qua 
các cảm xúc buồn bã và cảm thấy đỡ hơn.

 Nhiều người dân Canada đôi lúc trải nghiệm sự 
trầm cảm trong cuộc đời của họ. Đôi khi, dường như 
không có điều gì có thể làm cho bạn cảm thấy đỡ hơn. 
Bạn vẫn cảm thấy bất lực và vô vọng. Bạn không còn 
thiết đến điều gì nữa cả. Nếu bạn không làm gì hết, sự 
trầm cảm như thế này có thể trở nên tệ hơn. 

 Sự trầm cảm có thể giải quyết bằng tư vấn và thuốc 
men. Hãy nhờ sự giúp đỡ chuyên môn.

 Điều rất quan trọng cho bạn và con của bạn là 
phải nhờ giúp đỡ khi cần.

 Các phương pháp tích cực để đối phó với sự 
căng thẳng

•	Nói chuyện với bạn bè và gia đình
•	Nhờ giúp đỡ
•	Ăn uống đầy đủ
•	Tập thể dục
•	Nghỉ ngơi đầy đủ
•	Nói chuyện với một chuyên viên tư vấn

 Các phương pháp đối phó có thể gây nên 
vấn đề

•	Hút thuốc
•	Uống rượu
•	Dùng ma túy
•	Cờ bạc
•	Dành nhiều thời gian trên mạng Internet và chơi 

các trò chơi điện tử 

 Hãy làm một tấm gương cho 
con của bạn. Chọn những 
phương pháp tích cực để giải 
quyết sự căng thẳng của bạn.
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thay đổi nào trong cuộc sống của bạn đều có thể gây 
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hoặc của những nhà chuyên môn.

 Giận dữ là một cách mà nhiều người phản ứng 
với sự căng thẳng. Mọi người đôi khi đều giận dữ. 
Nên nhớ giận dữ là một cảm giác. Bạn không thể làm 
gì với việc bạn cảm thấy như thế nào. Nhưng bạn có 
thể kiểm soát sự giận dữ của mình. Nóng giận không 
bao giờ được dùng làm lý do viện dẫn để làm hại một 
người khác.

 Hãy nhờ giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn kềm chế  
sự nóng giận của mình, thường xuyên hay nổi giận, 
hoặc bạn sợ có thể làm hại đến con của mình. 
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Giải quyết căng thẳng

 Nhiều người trở nên buồn khi họ bị nhiều căng 
thẳng. Khi nhiều điều không vui xảy ra trong cuộc 
đời của bạn, điều này có thể gây căng thẳng. Bạn có 
thể giúp mình vượt qua các cảm xúc buồn bã, hoặc 
giữ cho chúng không trở nên tệ hơn, bằng cách làm 
những việc để tự chăm sóc cho bản thân. Hãy nói 
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 Quyết định điều gì quan trọng nhất. Con người 
quan trọng hơn đồ vật. Điều luôn luôn quan trọng là 
phải ôm ấp, chơi đùa và nói chuyện với con của bạn.

 
 Ngăn nắp thì quan trọng hơn sạch sẽ. Không ai sẽ 

nhìn thấy bụi bặm trên bàn ghế, nhưng đồ chơi vương 
vãi đầy trên sàn nhà thì nguy hiểm. Hãy cất đồ chơi 
vào trong thùng và đặt thùng đồ chơi vào trong góc. 
Phòng sẽ trông ngăn nắp hơn, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu 
về điều đó, và việc này chỉ mất một vài phút để làm.

 

Phụ huynh

Làm cho cuộc sống dễ dàng hơn  
cho chính mình

 Việc gì có thể chờ?
 Đây là một việc phải làm hoặc nên làm?
 Khi bạn cảm thấy có quá nhiều việc phải làm, hãy tạm 

ngưng và làm một danh sách. Viết xuống tất cả những 
việc bạn nghĩ mình cần làm. Quyết định xem việc nào 
phải làm và việc nào nên làm. Giải quyết trước những 
việc phải làm. Bạn không cần phải nghĩ ngay đến 
những việc nên làm. Các việc đó có thể chờ. 

 Ví dụ của những việc phải làm:
•	Cho con bú hay ăn.
•	Chăm sóc cho đứa con bị bệnh.
•	Nghỉ ngơi chút đỉnh và tập thể dục.
•	Thanh toán các hóa đơn.
•	Chắc chắn là con của bạn đến trường hoặc đi nhà trẻ.

 Ví dụ của những việc nên làm:
•	Lau sàn nhà.
•	Giặt đồ.
•	Lau chùi nhà tắm.
•	Cắt cỏ.

 Bạn không thể diên trì mãi mãi những việc nên làm. 
Nếu bạn không còn quần áo sạch để mặc thì việc giặt 
đồ là việc bắt buộc phải làm! Hãy tự hỏi mình: “Nếu 
tôi không làm việc này thì có điều gì xấu sẽ xảy ra hay 
không?”. Nếu câu trả lời là có, thì đây là công việc bắt 
buộc phải làm. 

 Dành thời gian của bạn để làm những việc phải làm 
và vui chơi với gia đình và bạn bè.

 Những gì bạn có thể nhờ để được giúp đỡ?
 Hãy tìm trong cộng đồng của bạn.
 Sự giúp đỡ và hỗ trợ từ xóm giềng, bạn bè và gia đình 

có thể làm cho nhiều vấn đề dễ dàng để giải quyết 
hơn. Hãy giữ liên lạc với gia đình và bạn bè của bạn. 
Hãy tìm đến với những người khác.

•	Mua và nấu đồ ăn theo nhóm hoặc sử dụng chương 
trình bếp cộng đồng.

•	Đi chung xe.
•	Tham gia một chương trình hợp tác giữ trẻ. Trong một 

chương trình như vậy, cha mẹ thay phiên giữ con cho 
nhau thay vì phải trả tiền giữ trẻ.

 Chia sẻ công việc. Bạn không nhất thiết phải tự mình 
làm hết tất cả mọi việc. Chia công việc với người bạn 
đời của mình, nếu có thể. Nhờ bạn bè và người thân 
trong gia đình giúp đỡ. Nhờ hàng xóm hoặc một người 
bạn trông con cho bạn trong một giờ hay hơn để bạn 
có thể tạm nghỉ ngơi. Lần sau bạn có thể trông con lại 
dùm cho người đó hoặc giúp một việc gì khác. 

 Chuẩn bị đối phó với vấn đề TRƯỚC KHI chúng 
xảy ra. Vấn đề sẽ trông nhỏ hơn nếu bạn đã hình 
dung ra cách để giải quyết chúng. Bạn sẽ phải làm gì 
nếu con của bạn bị sốt? Hoặc nếu người giữ con cho 
bạn bị bệnh?

 

 Hãy tự công nhận công trạng 
của mình. Đừng cảm thấy hối 
hận về những việc bạn chưa 
hoàn tất.

 Hãy tổ chức, sắp xếp ngăn nắp theo khả năng của 
bạn. Mỗi ngày, hãy làm một danh sách những việc bạn 
phải làm. Điều này có thể bao gồm chuẩn bị các bữa 
ăn, lau chùi, dọn dẹp, mua sắm lặt vặt, các cuộc hẹn, và 
bất cứ việc gì khác bạn cần phải làm xong trong ngày 
hôm đó. 

 Tìm những cách để hoàn tất công việc một cách 
nhanh chóng và dễ dàng. Có những cách để tiết 
kiệm thời gian và năng lượng. Ví dụ, chuẩn bị đủ thức 
ăn cho hai bữa ăn rồi để đông lạnh để dùng cho một 
ngày khác. Giải quyết càng nhiều những việc bạn có 
thể làm qua điện thoại hoặc trực tuyến trên mạng.
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 Quyết định điều gì quan trọng nhất. Con người 
quan trọng hơn đồ vật. Điều luôn luôn quan trọng là 
phải ôm ấp, chơi đùa và nói chuyện với con của bạn.

 
 Ngăn nắp thì quan trọng hơn sạch sẽ. Không ai sẽ 

nhìn thấy bụi bặm trên bàn ghế, nhưng đồ chơi vương 
vãi đầy trên sàn nhà thì nguy hiểm. Hãy cất đồ chơi 
vào trong thùng và đặt thùng đồ chơi vào trong góc. 
Phòng sẽ trông ngăn nắp hơn, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu 
về điều đó, và việc này chỉ mất một vài phút để làm.

 

Phụ huynh

Làm cho cuộc sống dễ dàng hơn  
cho chính mình

 Việc gì có thể chờ?
 Đây là một việc phải làm hoặc nên làm?
 Khi bạn cảm thấy có quá nhiều việc phải làm, hãy tạm 

ngưng và làm một danh sách. Viết xuống tất cả những 
việc bạn nghĩ mình cần làm. Quyết định xem việc nào 
phải làm và việc nào nên làm. Giải quyết trước những 
việc phải làm. Bạn không cần phải nghĩ ngay đến 
những việc nên làm. Các việc đó có thể chờ. 

 Ví dụ của những việc phải làm:
•	Cho con bú hay ăn.
•	Chăm sóc cho đứa con bị bệnh.
•	Nghỉ ngơi chút đỉnh và tập thể dục.
•	Thanh toán các hóa đơn.
•	Chắc chắn là con của bạn đến trường hoặc đi nhà trẻ.

 Ví dụ của những việc nên làm:
•	Lau sàn nhà.
•	Giặt đồ.
•	Lau chùi nhà tắm.
•	Cắt cỏ.

 Bạn không thể diên trì mãi mãi những việc nên làm. 
Nếu bạn không còn quần áo sạch để mặc thì việc giặt 
đồ là việc bắt buộc phải làm! Hãy tự hỏi mình: “Nếu 
tôi không làm việc này thì có điều gì xấu sẽ xảy ra hay 
không?”. Nếu câu trả lời là có, thì đây là công việc bắt 
buộc phải làm. 

 Dành thời gian của bạn để làm những việc phải làm 
và vui chơi với gia đình và bạn bè.

 Những gì bạn có thể nhờ để được giúp đỡ?
 Hãy tìm trong cộng đồng của bạn.
 Sự giúp đỡ và hỗ trợ từ xóm giềng, bạn bè và gia đình 

có thể làm cho nhiều vấn đề dễ dàng để giải quyết 
hơn. Hãy giữ liên lạc với gia đình và bạn bè của bạn. 
Hãy tìm đến với những người khác.

•	Mua và nấu đồ ăn theo nhóm hoặc sử dụng chương 
trình bếp cộng đồng.

•	Đi chung xe.
•	Tham gia một chương trình hợp tác giữ trẻ. Trong một 

chương trình như vậy, cha mẹ thay phiên giữ con cho 
nhau thay vì phải trả tiền giữ trẻ.

 Chia sẻ công việc. Bạn không nhất thiết phải tự mình 
làm hết tất cả mọi việc. Chia công việc với người bạn 
đời của mình, nếu có thể. Nhờ bạn bè và người thân 
trong gia đình giúp đỡ. Nhờ hàng xóm hoặc một người 
bạn trông con cho bạn trong một giờ hay hơn để bạn 
có thể tạm nghỉ ngơi. Lần sau bạn có thể trông con lại 
dùm cho người đó hoặc giúp một việc gì khác. 

 Chuẩn bị đối phó với vấn đề TRƯỚC KHI chúng 
xảy ra. Vấn đề sẽ trông nhỏ hơn nếu bạn đã hình 
dung ra cách để giải quyết chúng. Bạn sẽ phải làm gì 
nếu con của bạn bị sốt? Hoặc nếu người giữ con cho 
bạn bị bệnh?

 

 Hãy tự công nhận công trạng 
của mình. Đừng cảm thấy hối 
hận về những việc bạn chưa 
hoàn tất.

 Hãy tổ chức, sắp xếp ngăn nắp theo khả năng của 
bạn. Mỗi ngày, hãy làm một danh sách những việc bạn 
phải làm. Điều này có thể bao gồm chuẩn bị các bữa 
ăn, lau chùi, dọn dẹp, mua sắm lặt vặt, các cuộc hẹn, và 
bất cứ việc gì khác bạn cần phải làm xong trong ngày 
hôm đó. 

 Tìm những cách để hoàn tất công việc một cách 
nhanh chóng và dễ dàng. Có những cách để tiết 
kiệm thời gian và năng lượng. Ví dụ, chuẩn bị đủ thức 
ăn cho hai bữa ăn rồi để đông lạnh để dùng cho một 
ngày khác. Giải quyết càng nhiều những việc bạn có 
thể làm qua điện thoại hoặc trực tuyến trên mạng.
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 Xây dựng lòng tự trọng. Lòng tự trọng là cảm giác 
trong lòng nói rằng mình là người tốt. Một phần công 
việc của bạn với tư cách cha hay mẹ là xây dựng lòng 
tự trọng của con bạn. Bạn giúp con mình cảm thấy an 
toàn, yên tâm, được yêu thương và cảm thông. 

 Còn bạn thì sao? Bạn có thể làm gì để giúp mình cũng 
được cảm thấy an toàn, yên tâm, được yêu thương và 
cảm thông?

 Hãy tốt với chính bản thân mình. Khi bạn chăm sóc 
cho chính bản thân mình, bạn cho con của mình biết 
rằng bạn xứng đáng để được tôn trọng. Con của bạn 
cũng sẽ học tự tôn trọng bản thân mình. Hãy cố gắng 
làm một điều gì đó tốt đẹp cho chính mình mỗi ngày. 
Bạn xứng đáng có được điều đó. 

Phụ huynh Các Hoạt Động Vui & Dễ

Cảm thấy tốt về chính bản thân mình

 Nối kết với các truyền thống văn hóa của bạn. Nói 
với con của bạn những điều về văn hóa mà quan trọng 
đối với bạn, như các giá trị, niềm tin, truyền thống, và 
thói quen, tập tục. 

 Bạn không phải từ bỏ các niềm tin văn hóa của mình 
chỉ vì bạn khác với những người chung quanh mình. 
Con của bạn cần biết cháu từ đâu đến, cũng như cháu 
ở đâu ngày hôm nay.

 Nấu một món ăn gia đình
 Bạn có nhớ các thực phẩm đặc biệt bạn đã ăn khi 

còn bé hay không? Bạn có ăn một số các món ăn 
vào những khoảng thời gian đặc biệt trong năm hay 
không? Hãy chia sẻ các kỷ niệm với con của bạn và làm 
những món ăn đặc biệt với con của bạn. 

 Ngay cả những trẻ nhỏ cũng có thể giúp bạn nấu ăn. 
Nếu bạn đo lường thành phần nguyên liệu, các con 
của bạn có thể đổ chúng vào trong tô. Những trẻ lớn 
hơn có thể giúp bạn khuấy trộn. Trong lúc bạn và con 
của mình đang làm công thức nấu ăn chung với nhau, 
hãy nói về các kỷ niệm thời thơ ấu của bạn. Hãy cùng 
nhau thưởng thức món ăn đặc biệt của gia đình bạn.

 Hãy chắc chắn con của bạn được an toàn khi bạn đang 
nấu ăn. Cháu có thể an toàn nhất khi ngồi trong ghế 
cao dành cho trẻ em. Cháu ở ngang tầm với bạn. Để 
cháu ở xa các đồ dùng nhà bếp bén nhọn và các bề 
mặt nóng của bếp lò.

 Hãy tự khen mình
 Sau khi con của bạn đã đi ngủ, hãy dành một ít phút 

nghĩ xem bạn đã làm điều gì tốt với con của mình 
trong ngày.

 Viết xuống một vài chữ trong quyển sổ về sự thành 
công của bạn. Đọc quyển sổ của mình khi bạn muốn 
cảm thấy mình là một người cha hay mẹ tốt. Các ghi 
chú của bạn sẽ nhắc bạn về tất cả những gì bạn đang 
làm tốt.

 Những khoảnh khắc thời gian vui thú nho nhỏ
 Khi bạn cho con của mình đi ngủ, hãy hỏi cháu nghĩ 

đến ba điều tốt đã xảy ra trong ngày. Khuyến khích con 
của bạn nghĩ đến những điều nho nhỏ. Cháu có thích 
bữa ăn trưa của mình hay không? Cháu có thích thời 
gian vui chơi với một người bạn hay không? Cháu đã 
có được vui vẻ khi làm hình nộm người tuyết với bạn 
hay không? Bạn cũng có thể thêm vào những giây 
phút hạnh phúc của riêng mình nữa. 

 Nếu bạn muốn, viết một vài chữ về mỗi thời gian hạnh 
phúc trên một tờ giấy. Xếp chúng lại và bỏ vào hộp. 
Bạn và con của bạn có thể tô điểm cho hộp với các dải 
ruy-băng và giấy màu. Nếu con của bạn nói, “Không 
bao giờ có điều gì tốt xảy ra cho con cả!”, hãy lấy một 
số tờ giấy trong hộp ra và đọc những khoảnh khắc thời 
gian vui thú nho nhỏ.

 Chẳng bao lâu, sự suy nghĩ tích cực sẽ trở thành một 
thói quen cho cả bạn lẫn con bạn. 

 

 Đừng lo âu về việc phải làm 
người toàn thiện. Cảm thấy tốt 
về việc làm tốt nhất khả năng 
của mình.

 
 Hãy tin ở sự phán xét của mình. Luôn luôn có 

những người nghĩ rằng cách nuôi dạy con của bạn là 
sai. Điều quan trọng là BẠN nghĩ như thế nào? Hãy hỏi 
ý kiến của những người bạn thích và tin tưởng. Mặc kệ 
những những khác.

 Kỳ vọng những người khác phải tôn trọng bạn. 
Một đứa trẻ học cư xử bằng cách quan sát cha mẹ của 
mình đối xử với nhau như thế nào. Nếu cha mẹ tôn 
trọng lẫn nhau, con của họ sẽ học tôn trọng những 
người khác.
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 Xây dựng lòng tự trọng. Lòng tự trọng là cảm giác 
trong lòng nói rằng mình là người tốt. Một phần công 
việc của bạn với tư cách cha hay mẹ là xây dựng lòng 
tự trọng của con bạn. Bạn giúp con mình cảm thấy an 
toàn, yên tâm, được yêu thương và cảm thông. 

 Còn bạn thì sao? Bạn có thể làm gì để giúp mình cũng 
được cảm thấy an toàn, yên tâm, được yêu thương và 
cảm thông?

 Hãy tốt với chính bản thân mình. Khi bạn chăm sóc 
cho chính bản thân mình, bạn cho con của mình biết 
rằng bạn xứng đáng để được tôn trọng. Con của bạn 
cũng sẽ học tự tôn trọng bản thân mình. Hãy cố gắng 
làm một điều gì đó tốt đẹp cho chính mình mỗi ngày. 
Bạn xứng đáng có được điều đó. 

Phụ huynh Các Hoạt Động Vui & Dễ

Cảm thấy tốt về chính bản thân mình

 Nối kết với các truyền thống văn hóa của bạn. Nói 
với con của bạn những điều về văn hóa mà quan trọng 
đối với bạn, như các giá trị, niềm tin, truyền thống, và 
thói quen, tập tục. 

 Bạn không phải từ bỏ các niềm tin văn hóa của mình 
chỉ vì bạn khác với những người chung quanh mình. 
Con của bạn cần biết cháu từ đâu đến, cũng như cháu 
ở đâu ngày hôm nay.

 Nấu một món ăn gia đình
 Bạn có nhớ các thực phẩm đặc biệt bạn đã ăn khi 

còn bé hay không? Bạn có ăn một số các món ăn 
vào những khoảng thời gian đặc biệt trong năm hay 
không? Hãy chia sẻ các kỷ niệm với con của bạn và làm 
những món ăn đặc biệt với con của bạn. 

 Ngay cả những trẻ nhỏ cũng có thể giúp bạn nấu ăn. 
Nếu bạn đo lường thành phần nguyên liệu, các con 
của bạn có thể đổ chúng vào trong tô. Những trẻ lớn 
hơn có thể giúp bạn khuấy trộn. Trong lúc bạn và con 
của mình đang làm công thức nấu ăn chung với nhau, 
hãy nói về các kỷ niệm thời thơ ấu của bạn. Hãy cùng 
nhau thưởng thức món ăn đặc biệt của gia đình bạn.

 Hãy chắc chắn con của bạn được an toàn khi bạn đang 
nấu ăn. Cháu có thể an toàn nhất khi ngồi trong ghế 
cao dành cho trẻ em. Cháu ở ngang tầm với bạn. Để 
cháu ở xa các đồ dùng nhà bếp bén nhọn và các bề 
mặt nóng của bếp lò.

 Hãy tự khen mình
 Sau khi con của bạn đã đi ngủ, hãy dành một ít phút 

nghĩ xem bạn đã làm điều gì tốt với con của mình 
trong ngày.

 Viết xuống một vài chữ trong quyển sổ về sự thành 
công của bạn. Đọc quyển sổ của mình khi bạn muốn 
cảm thấy mình là một người cha hay mẹ tốt. Các ghi 
chú của bạn sẽ nhắc bạn về tất cả những gì bạn đang 
làm tốt.

 Những khoảnh khắc thời gian vui thú nho nhỏ
 Khi bạn cho con của mình đi ngủ, hãy hỏi cháu nghĩ 

đến ba điều tốt đã xảy ra trong ngày. Khuyến khích con 
của bạn nghĩ đến những điều nho nhỏ. Cháu có thích 
bữa ăn trưa của mình hay không? Cháu có thích thời 
gian vui chơi với một người bạn hay không? Cháu đã 
có được vui vẻ khi làm hình nộm người tuyết với bạn 
hay không? Bạn cũng có thể thêm vào những giây 
phút hạnh phúc của riêng mình nữa. 

 Nếu bạn muốn, viết một vài chữ về mỗi thời gian hạnh 
phúc trên một tờ giấy. Xếp chúng lại và bỏ vào hộp. 
Bạn và con của bạn có thể tô điểm cho hộp với các dải 
ruy-băng và giấy màu. Nếu con của bạn nói, “Không 
bao giờ có điều gì tốt xảy ra cho con cả!”, hãy lấy một 
số tờ giấy trong hộp ra và đọc những khoảnh khắc thời 
gian vui thú nho nhỏ.

 Chẳng bao lâu, sự suy nghĩ tích cực sẽ trở thành một 
thói quen cho cả bạn lẫn con bạn. 

 

 Đừng lo âu về việc phải làm 
người toàn thiện. Cảm thấy tốt 
về việc làm tốt nhất khả năng 
của mình.

 
 Hãy tin ở sự phán xét của mình. Luôn luôn có 

những người nghĩ rằng cách nuôi dạy con của bạn là 
sai. Điều quan trọng là BẠN nghĩ như thế nào? Hãy hỏi 
ý kiến của những người bạn thích và tin tưởng. Mặc kệ 
những những khác.

 Kỳ vọng những người khác phải tôn trọng bạn. 
Một đứa trẻ học cư xử bằng cách quan sát cha mẹ của 
mình đối xử với nhau như thế nào. Nếu cha mẹ tôn 
trọng lẫn nhau, con của họ sẽ học tôn trọng những 
người khác.
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 Hãy năng động. Năng động giúp cho cơ thể của bạn 
được mạnh khỏe. Năng động cũng giúp bạn giải quyết 
căng thẳng. Hãy vui chơi các hoạt động thể lực với con 
của bạn. 

 Hãy ăn uống tốt. Con của bạn học từ tấm gương của 
bạn. Nếu bạn ăn các thực phẩm bổ dưỡng, như trái cây 
và rau cải, con của bạn cũng sẽ ăn theo. Cả hai sẽ được 
mạnh khỏe.

 Nghỉ ngơi đầy đủ. Dành thời gian cho riêng mình, dù 
chỉ một vài phút, mỗi ngày. Nghỉ ngơi khi con bạn đang 
ngủ giấc ngắn. Nếu bạn có đứa con thức giấc ban đêm, 
hãy đi ngủ sớm. Hãy cố gắng ngủ đủ giấc buổi tối.

 
 Giữ cho quan hệ của bạn được vững chãi. Tất cả 

phụ huynh cần đáp ứng nhu cầu tình yêu và tình dục của 
họ. Cần có thời gian, năng lực, sự quan tâm và tình yêu để 
xây dựng một mối quan hệ lành mạnh với người bạn đời 
của bạn. Điều này đáng cho bạn và cho con của bạn.

 Hãy quan tâm. Phụ huynh cần có cơ hội để gặp gỡ 
những người trưởng thành khác để nói chuyện. Hãy 
mang con của bạn đến những nơi bạn sẽ gặp những 
phụ huynh khác. Bạn và con của bạn có thể học và 
làm những điều mới. Cả hai cũng có thể làm quen với 
những bạn mới.

 
 Hãy vui chơi. Vui chơi là một phần của việc tự chăm 

sóc cho bản thân. Hãy cùng chơi và cười đùa với con 
của bạn. Hãy vui chơi với người bạn đời của bạn và với 
bạn bè nữa. 

Phụ huynh Các Hoạt Động Vui & Dễ

Tự chăm sóc cho bản thân

 
 Hãy năng động với con của bạn
 Bạn không cần phải tham gia câu lạc bộ thể thao để 

tập thể dục. Bạn chỉ cần cho con của mình ngồi trong 
xe đẩy hoặc nằm xe nôi và đi ra ngoài với con. Bạn sẽ 
vui hơn khi có người cùng đi với mình. Hãy tìm một 
người cha hay mẹ có con bằng tuổi con của bạn. Hãy 
làm hẹn để thường xuyên cùng đi với nhau. 

 
 Khi con của bạn lớn hơn, bạn có thể giả bộ như đi 

trong đoàn diễu hành. Hãy giả bộ như đang chơi một 
nhạc cụ trong lúc đi từ phòng này sang phòng kia. Hãy 
tạo âm thanh với nhạc cụ giả bộ của bạn. Con của bạn 
sẽ bắt chước bạn. Khi cháu đánh trống đã mệt, bạn có 
thể giả bộ chơi thổi kèn.

 Cố gắng làm những bài tập giãn duỗi với đứa con 
trước tuổi đi học của bạn. Mượn một băng video trong 
thư viện hoặc tìm một chương trình tập thể dục trên 
truyền hình. Hãy cùng nhau vui tập các động tác. 

 Thời gian vui cười
 Tiếng cười sẽ giúp bạn cảm thấy đỡ hơn. Lập một 

danh sách những điều khiến bạn cười và có kế hoạch 
để “cười” mỗi ngày. 

 Đây là một số các ý tưởng để bạn thử làm với con của 
mình, với bạn bè, hoặc với riêng mình.

•	Chơi các trò chơi mà bạn lặp đi lặp lại các vần điệu với 
cử chỉ, điệu bộ. Cầm tay con bạn để làm điệu bộ khi 
bạn nói vần. Trong một số các bài về vần điệu, bạn nói 
tên các phần cơ thể của cháu trong khi bạn chạm tay 
vào các bộ phận của cơ thể. Cháu sẽ cười ngay trước 
khi bạn chấm dứt bài vè.

•	Làm các bộ mặt ngớ ngẩn và bắt chước các âm thanh 
của các con thú để chọc cho đứa con mới chập chững 
biết đi của bạn cười. 

•	Bịa ra những bài hát vớ vẩn với đứa con trước tuổi đi 
học của bạn và cùng nhau hát các bài đó. 

•	Gặp gỡ với một người bạn để vui chơi.
•	Xem một phim hài.
•	Xem một sô truyền hình vui nhộn.
•	Đọc truyện tranh hoặc một cuốn sách buồn cười.

 Phụ huynh chăm sóc cho con 
của họ tốt hơn khi họ cũng 
chăm sóc cho bản thân họ nữa.
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tải xuống tại trang mạng: www.bccf.ca và www.nobodysperfect.ca. 

 Hãy năng động. Năng động giúp cho cơ thể của bạn 
được mạnh khỏe. Năng động cũng giúp bạn giải quyết 
căng thẳng. Hãy vui chơi các hoạt động thể lực với con 
của bạn. 

 Hãy ăn uống tốt. Con của bạn học từ tấm gương của 
bạn. Nếu bạn ăn các thực phẩm bổ dưỡng, như trái cây 
và rau cải, con của bạn cũng sẽ ăn theo. Cả hai sẽ được 
mạnh khỏe.

 Nghỉ ngơi đầy đủ. Dành thời gian cho riêng mình, dù 
chỉ một vài phút, mỗi ngày. Nghỉ ngơi khi con bạn đang 
ngủ giấc ngắn. Nếu bạn có đứa con thức giấc ban đêm, 
hãy đi ngủ sớm. Hãy cố gắng ngủ đủ giấc buổi tối.

 
 Giữ cho quan hệ của bạn được vững chãi. Tất cả 

phụ huynh cần đáp ứng nhu cầu tình yêu và tình dục của 
họ. Cần có thời gian, năng lực, sự quan tâm và tình yêu để 
xây dựng một mối quan hệ lành mạnh với người bạn đời 
của bạn. Điều này đáng cho bạn và cho con của bạn.

 Hãy quan tâm. Phụ huynh cần có cơ hội để gặp gỡ 
những người trưởng thành khác để nói chuyện. Hãy 
mang con của bạn đến những nơi bạn sẽ gặp những 
phụ huynh khác. Bạn và con của bạn có thể học và 
làm những điều mới. Cả hai cũng có thể làm quen với 
những bạn mới.

 
 Hãy vui chơi. Vui chơi là một phần của việc tự chăm 

sóc cho bản thân. Hãy cùng chơi và cười đùa với con 
của bạn. Hãy vui chơi với người bạn đời của bạn và với 
bạn bè nữa. 

Phụ huynh Các Hoạt Động Vui & Dễ

Tự chăm sóc cho bản thân

 
 Hãy năng động với con của bạn
 Bạn không cần phải tham gia câu lạc bộ thể thao để 

tập thể dục. Bạn chỉ cần cho con của mình ngồi trong 
xe đẩy hoặc nằm xe nôi và đi ra ngoài với con. Bạn sẽ 
vui hơn khi có người cùng đi với mình. Hãy tìm một 
người cha hay mẹ có con bằng tuổi con của bạn. Hãy 
làm hẹn để thường xuyên cùng đi với nhau. 

 
 Khi con của bạn lớn hơn, bạn có thể giả bộ như đi 

trong đoàn diễu hành. Hãy giả bộ như đang chơi một 
nhạc cụ trong lúc đi từ phòng này sang phòng kia. Hãy 
tạo âm thanh với nhạc cụ giả bộ của bạn. Con của bạn 
sẽ bắt chước bạn. Khi cháu đánh trống đã mệt, bạn có 
thể giả bộ chơi thổi kèn.

 Cố gắng làm những bài tập giãn duỗi với đứa con 
trước tuổi đi học của bạn. Mượn một băng video trong 
thư viện hoặc tìm một chương trình tập thể dục trên 
truyền hình. Hãy cùng nhau vui tập các động tác. 

 Thời gian vui cười
 Tiếng cười sẽ giúp bạn cảm thấy đỡ hơn. Lập một 

danh sách những điều khiến bạn cười và có kế hoạch 
để “cười” mỗi ngày. 

 Đây là một số các ý tưởng để bạn thử làm với con của 
mình, với bạn bè, hoặc với riêng mình.

•	Chơi các trò chơi mà bạn lặp đi lặp lại các vần điệu với 
cử chỉ, điệu bộ. Cầm tay con bạn để làm điệu bộ khi 
bạn nói vần. Trong một số các bài về vần điệu, bạn nói 
tên các phần cơ thể của cháu trong khi bạn chạm tay 
vào các bộ phận của cơ thể. Cháu sẽ cười ngay trước 
khi bạn chấm dứt bài vè.

•	Làm các bộ mặt ngớ ngẩn và bắt chước các âm thanh 
của các con thú để chọc cho đứa con mới chập chững 
biết đi của bạn cười. 

•	Bịa ra những bài hát vớ vẩn với đứa con trước tuổi đi 
học của bạn và cùng nhau hát các bài đó. 

•	Gặp gỡ với một người bạn để vui chơi.
•	Xem một phim hài.
•	Xem một sô truyền hình vui nhộn.
•	Đọc truyện tranh hoặc một cuốn sách buồn cười.

 Phụ huynh chăm sóc cho con 
của họ tốt hơn khi họ cũng 
chăm sóc cho bản thân họ nữa.
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Đề án này được tài trợ bởi Cơ quan Y tế Công cộng Canada. Các tờ mẹo vặt đã được soạn thảo bởi Hội đồng đặc trách về Gia đình của tỉnh bang BC và chúng có thể được 

tải xuống tại trang mạng: www.bccf.ca và www.nobodysperfect.ca. 

 Hầu hết những người mới làm mẹ sẽ có “những 
lúc cảm thấy buồn chán vì có con nhỏ (baby 
blues)”. Những sự buồn chán vì có con nhỏ là điều 
bình thường. Những người mẹ trải nghiệm những sự 
thay đổi về thể chất, tình cảm, và nội tiết tố cơ thể sau 
khi có con. Bạn có thể cảm thấy bồn chồn và căng 
thẳng, buồn bã và dễ khóc, hoặc quá sức chịu đựng 
của mình (overwhelmed). 

 Những cảm giác buồn chán khi có con nhỏ sẽ qua đi 
trong vòng một vài tuần sau khi sanh con. Các cảm 
giác đó sẽ trôi qua một cách dễ dàng hơn nếu bạn biết 
tự chăm sóc cho bản thân mình.

 Ăn uống đầu đủ và ngủ thật nhiều. Cố gắng đừng quá 
khó với bản thân. Nhờ giúp đỡ khi bạn cần. Tìm lời 
khuyên từ chuyên viên chăm sóc sức khỏe của bạn. 

Phụ huynh

Cảm xúc của bạn sau khi con của bạn chào đời

 Một số bà mẹ sẽ có hội chứng suy nhược tinh 
thần sau khi sanh. Đôi khi “những cảm giác buồn 
chán vì có con nhỏ” không mất đi. Các cảm xúc trở nên 
nghiêm trọng hơn. Những người cha cũng có thể trở 
nên bị trầm cảm sau khi con của họ chào đời.

 Hãy hỏi một chuyên viên chăm sóc sức khỏe nếu:
•	Các triệu chứng của bạn có vẻ như không hết đi trong 

vòng một vài tuần sau khi sanh.
•	Bạn đã bị trầm cảm trong quá khứ.
•	Các triệu chứng của bạn đã bắt đầu trong lúc bạn  

mang thai.

 Nếu bạn là một người mẹ bị hội chứng suy nhược tinh 
thần sau khi sanh, điều quan trọng là bạn phải tự chăm 
sóc cho bản thân. Hãy nhờ sự giúp đỡ của người bạn 
đời, của bạn bè và gia đình. Hãy nhờ tư vấn. Hãy nghĩ 
đến việc dùng thuốc nếu chuyên viên chăm sóc sức 
khỏe cho bạn nghĩ điều này đúng cho bạn. 

 Hội chứng suy nhược tinh thần 
sau khi sanh là điều CÓ THỰC. 
Sự giúp đỡ thì có sẵn và bạn có 
thể đỡ hơn.
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Đề án này được tài trợ bởi Cơ quan Y tế Công cộng Canada. Các tờ mẹo vặt đã được soạn thảo bởi Hội đồng đặc trách về Gia đình của tỉnh bang BC và chúng có thể được 

tải xuống tại trang mạng: www.bccf.ca và www.nobodysperfect.ca. 

 Hầu hết những người mới làm mẹ sẽ có “những 
lúc cảm thấy buồn chán vì có con nhỏ (baby 
blues)”. Những sự buồn chán vì có con nhỏ là điều 
bình thường. Những người mẹ trải nghiệm những sự 
thay đổi về thể chất, tình cảm, và nội tiết tố cơ thể sau 
khi có con. Bạn có thể cảm thấy bồn chồn và căng 
thẳng, buồn bã và dễ khóc, hoặc quá sức chịu đựng 
của mình (overwhelmed). 

 Những cảm giác buồn chán khi có con nhỏ sẽ qua đi 
trong vòng một vài tuần sau khi sanh con. Các cảm 
giác đó sẽ trôi qua một cách dễ dàng hơn nếu bạn biết 
tự chăm sóc cho bản thân mình.

 Ăn uống đầu đủ và ngủ thật nhiều. Cố gắng đừng quá 
khó với bản thân. Nhờ giúp đỡ khi bạn cần. Tìm lời 
khuyên từ chuyên viên chăm sóc sức khỏe của bạn. 

Phụ huynh

Cảm xúc của bạn sau khi con của bạn chào đời

 Một số bà mẹ sẽ có hội chứng suy nhược tinh 
thần sau khi sanh. Đôi khi “những cảm giác buồn 
chán vì có con nhỏ” không mất đi. Các cảm xúc trở nên 
nghiêm trọng hơn. Những người cha cũng có thể trở 
nên bị trầm cảm sau khi con của họ chào đời.

 Hãy hỏi một chuyên viên chăm sóc sức khỏe nếu:
•	Các triệu chứng của bạn có vẻ như không hết đi trong 

vòng một vài tuần sau khi sanh.
•	Bạn đã bị trầm cảm trong quá khứ.
•	Các triệu chứng của bạn đã bắt đầu trong lúc bạn  

mang thai.

 Nếu bạn là một người mẹ bị hội chứng suy nhược tinh 
thần sau khi sanh, điều quan trọng là bạn phải tự chăm 
sóc cho bản thân. Hãy nhờ sự giúp đỡ của người bạn 
đời, của bạn bè và gia đình. Hãy nhờ tư vấn. Hãy nghĩ 
đến việc dùng thuốc nếu chuyên viên chăm sóc sức 
khỏe cho bạn nghĩ điều này đúng cho bạn. 

 Hội chứng suy nhược tinh thần 
sau khi sanh là điều CÓ THỰC. 
Sự giúp đỡ thì có sẵn và bạn có 
thể đỡ hơn.
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