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CHĂM SÓC TRẺ EM TRONG BỐI CẢNH 

PHONG TỎA VÌ COVID-19
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Lời cảm ơn 
 

 

 
 
Tài liệu này được phát triển bởi Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội 

phạm của Liên Hợp Quốc phối hợp với Đại học Manchester. 
 

Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc 

(UNODC) gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người đã đóng góp trực 

tiếp và những chuyên gia đã chia sẻ kiến thức, vốn hiểu biết, và kinh 

nghiệm trong lĩnh vực này trong suốt những năm qua. UNODC xin 

đặc biệt cảm ơn những cá nhân dưới đây vì những đóng góp vô giá 

trong quá trình xuất bản cuốn sổ tay này: 
 

Tiến sĩ Aal El - Khani và Giáo sư Rachel Calam vì đã cung cấp phần 

nội dung trọng yếu và điều chỉnh kinh nghiệm nghiên cứu trước đây 

tại đại học Manchester nhằm tận dụng triệt để cho tài liệu về nuôi dạy 

con cái  trong bối cảnh căng thẳng khi được thí điểm cùng UNODC. 
 
Tiến sĩ Wadih Maalouf, Điều phối Chương trình Toàn cầu-UNODC 

PTRS HQ với việc quản lý đầu ra để xuất bản cuốn sổ tay này. 
 
Cán bộ và Tư vấn của Ban Dự phòng, Điều trị, và Phục hồi chức năng 

của UNODC (PTRS) tại trụ sở UNODC HQ ở Viên (họ được xếp 

theo trật tự bảng chữ cái): Bà Giovanna Campello, Tiến sĩ Karin Haar, 

Tiến sĩ Ziad El-Khatib, Bà Elizabeth Mattfeld, Bà Nina Fabiola 

Montero Salas và Bà Heeyoung Park. 
 

Cán bộ bổ sung của UNODC với những đóng góp trong việc hình 

thành nên cuốn sổ tay này (họ được xếp theo trật tự bảng chữ cái): Bà 

Lulua Asaad, Ông Gilberto Duarte, Bà Anna Giudice, Bà Alexandra 

Souza Martins, Tiến sĩ Wendy O’Brien và Bà Hanna Sands. 
 

Đồng nghiệp từ cơ quan UNICEF, WHO và những đối tác khác của 

chương trình Đối tác Toàn cầu Chấm dứt Bạo lực đối với Trẻ em. 
 

Bà Esra Köymen Irmak với thiết kế đồ họa và xuất bản cuốn sổ tay. 
 

Cuốn sổ tay được tạo ra nhờ vào sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, 

Chính phủ Thụy Điển và US-INL cho chương trình dự phòng của 

UNODC. UNODC cũng cảm ơn các bên hữu quan, học viện và tổ 

chức cấp quốc gia và quốc tế vì đã chia sẻ tập tài liệu này. 
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CHĂM SÓC TRẺ EM TRONG BỐI CẢNH 

PHỎNG TỎA VÌ COVID-19 

 
 

 
 
 

Giãn cách và phong tỏa do sự lây lan của bệnh 

Coronavirus (COVID-19) đang làm thay đổi 

cuộc sống gia đình của hàng triệu người trên 

toàn cầu. Đối với những bậc cha mẹ có con phải 

nghỉ học, căng thẳng trong việc nuôi dạy con có 

thể tăng lên do vừa phải kết hợp công việc với 

việc chăm sóc trẻ, cộng thêm những mối lo về 

tổn thất thu nhập. Với hàng triệu gia đình vốn 

đã dễ tổn thương trên thế giới, như người tị nạn 

hoặc những người sống trong điều kiện nguồn 

lực thiếu thốn, những thách thức này thậm chí 

còn gay go hơn nhiều. 
 

Thông tin trong tài liệu này nhằm hỗ trợ bạn với 

việc đưa ra một số ý tưởng về cách bạn có thể tự 

giúp bản thân và các con vượt qua thách thức mà 

mọi người đang phải đối mặt, và cách kết nối như 

một gia đình. Bạn có thể sẽ thấy một số ý tưởng và 

phương pháp trong sổ tay này rất quen thuộc. 

Những người lớn biết quan tâm giúp bảo vệ trẻ em 

trong những lúc khó khăn, nhất là khi người lớn 

nhiệt tình, biết động viên, và an ủi, và khi họ có thể 

giúp trẻ em hiểu những thời điểm khó khăn. Sự hòa 

thuận trong gia đình giúp các con đỡ lo lắng trong 

khi vẫn giữ các con được an toàn. Khuyến khích 

những hành vi đúng đắn giúp con bạn đối phó ở 

mức tốt nhất, đồng thời giúp cha mẹ giữ con được 

bình an. 
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Chúng ta cần nhớ rằng, đây chỉ là giai đoạn tạm thời và chúng ta sẽ 

vượt qua được. Cách chúng ta hợp tác cùng gia đình sẽ giúp quyết 

định hạnh phúc của các con hiện tại và trong tương lai, cũng như 

quyết định những ký ức của các con về giai đoạn này. 
 
Chúng tôi mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn 

trong việc chăm sóc bản thân và các con. Chúng tôi bắt đầu bắt việc 

xem xét những gì bạn có thể đang trải qua, vì chúng tôi hiểu rằng cách 

người lớn cảm nhận có thể ảnh hưởng đến việc họ chăm sóc con cái. 

Điều này cũng giúp bạn tránh được những phương pháp tiêu cực có 

thể khiến bạn hoặc con bạn cảm thấy tệ hơn về lâu về dài. Sau đó, 

chúng tôi sẽ nói về những cách giúp con bạn vượt qua thời điểm khó 

khăn bằng việc thể hiện tình yêu thương và đặt ra các giới hạn. 
 

Dù sự cách ly có thể mang lại cơ hội dành nhiều thời gian hơn với con 

và phát triển hơn nữa mối quan hệ với trẻ, nhiều bậc phụ huynh lại trải 

qua những cảm giác mâu thuẫn và thứ tự ưu tiên cũng như những thách 

thức thực tế. Hãy dành thời gian đọc cuốn sổ tay này, và đừng cố gắng 

thực hiện tất cả các ý tưởng cùng một lúc. Hãy cho gia đình biết họ là ưu 

tiên số 1 của bạn. Việc tạo ra và duy trì những mối quan hệ gia đình tốt 

đẹp cần nhiều thời gian và nỗ lực. Giai đoạn phong tỏa đầy khó khăn 

này có thể có thể mang lại nhiều thời gian bên con mà trước đây bạn 

không có. Hãy nhớ rằng khi bạn chăm sóc các con tức là bạn đang làm 

một công việc quan trọng nhất trên đời. 
 

 

Cuốn sổ tay này được viết ra 

bởi tập thể những người 

đang chịu cảnh bị phong tỏa, 

phải làm việc tại nhà trong 

khi đồng thời phải chăm sóc 

các con - Đây là một trải 

nghiệm mà tất cả chúng ta 

đang cùng trải qua. 
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VỀ CHÍNH BẠN 

Bạn có thể 

đang trải qua những gì? 
 

 

• Cũng như những mối quan tâm 

đến sức khỏe của bản thân và 

gia đình, bạn có thể lo lắng và có 

lẽ phải chịu trách nhiệm về 

những người dễ bị tổn thương 

khác như thành viên gia đình, 

bạn bè, hàng xóm. 
 

• Bạn có thể nhận ra bản thân 

thường xuyên tìm kiếm thông tin 

mới nhất về tình hình COVID-19 

hiện tại. 
 

• Bạn có thể sợ bị mất việc hoặc 

thất nghiệp lúc này hoặc sau khi 

lệnh phong tỏa kết thúc. 
 

• Nếu thu nhập của bạn bị ảnh 

hưởng, bạn có thể cảm thấy quá 

tải hoặc trầm cảm. 
 

• Bạn có thể cảm thấy thật sự căng 

thẳng khi vừa phải làm việc tại 

nhà vừa phải quán xuyến chăm 

sóc con cái và chăm lo cho gia 

đình, nhất là khi ở đó không có 

mạng lưới hỗ trợ chính quy. 

• Bạn có thể thấy khó tập trung 

hoặc khó đưa ra quyết định. Bạn 

có thể cảm thấy quá sức chịu 

đựng, cáu kỉnh hoặc lo lắng. Giờ 

giấc ăn ngủ có thể bị gián đoạn. 
 

• Bạn có thể lo lắng tình trạng 

này sẽ diễn ra trong bao lâu và 

làm sao để đối phó với trong 

thời gian lâu hơn. 
 

Tất cả những vấn đề này có thể ảnh 

hưởng đến việc làm cách nào bạn có 

thể xoay xở với lũ trẻ mà bạn phải 

chăm sóc. 
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Bạn có thể làm gì 

để giúp chính mình? 
 

• Thừa nhận rằng đây là một 

thời điểm đầy thử thách, 

nhưng đó là việc mà bạn có 

thể giải quyết. Chấp nhận sự 

không chắc chắn của quãng 

thời gian phía trước. Bạn đã 

từng phải đối mặt với nhiều 

khó khăn vào những thời 

điểm khác trong cuộc đời. 

Sử dụng các kỹ năng và 

nguồn lực mà bạn có. Cố 

gắng giữ tinh thần hy vọng 

và tích cực. 
 

• Nhận ra rằng bạn không đơn 

độc với những gì đang trải 

qua hoặc cảm thấy. Đây là 

tình thế mang tính chất toàn 

cầu và có hàng triệu người 

khác đang cảm giác giống 

bạn lúc này. 
 

• Chăm sóc bản thân ở mức tốt 

nhất và cố gắng nghỉ ngơi khi 

bạn có thể. Nếu bạn đang 

sống cách ly cùng với những 

người lớn khác, hãy cố gắng 

san sẻ trách nhiệm chăm sóc 

con cái trong ngày để mỗi 

người đều có thời gian nghỉ 

ngơi hoặc làm việc. 
 

• Cố gắng thiết lập và duy trì 

tổ chức và thói quen, như 

giờ đi ngủ hàng ngày. 
 

• Cố gắng giữ cho bản thân bận 

rộn với các việc vặt trong nhà, 

công việc và những hoạt động 

thường xuyên với những người 

đang bị cách ly cùng bạn. 
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• Duy trì mọi hoạt động tâm 

linh, tôn giáo hoặc văn 

hóa mang lại sự thoải mái 

cho bạn và gia đình. 
 

• Tránh bất kỳ hành vi đối 

phó tiêu cực nào như ăn quá 

mức, chơi game quá nhiều 

hoặc uống rượu quá sức. 

Những thứ này sẽ làm tăng 

mức độ căng thẳng và khiến 

cho tình hình của bạn trở 

nên xấu hơn về lâu dài. 
 

• Hãy nhớ rằng chăm sóc bản 

thân sẽ giúp bạn mạnh mẽ 

hơn và có thể chăm sóc nhiều 

hơn đến những người đang 

cần bạn. 
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VỀ CON CỦA BẠN 

Con của bạn có thể 

đang trải qua những gì? 
 

 

Cách con bạn phản ứng trước những thay đổi có thể khác nhau tùy 

thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có độ tuổi của trẻ. Dưới đây là một 

số phản ứng phổ biến của trẻ em khi bị căng thẳng: 
 

• Một số trẻ có thể rất sung 

sướng khi được ở nhà, dành 

thời gian với cha mẹ, hoặc có 

thể cảm thấy nhẹ nhõm khi 

không phải chịu áp lực đi học. 

Những trẻ khác có thể gặp 

khó khăn ngay từ đầu với sự 

gián đoạn trong thói quen, xa 

cách bạn bè và lo lắng về 

tương lai. 
 

• Một số trẻ có thể không muốn 

tham gia vào các nhiệm vụ 

như việc nhà hoặc làm bài tập. 

Hãy nhớ rằng việc con của 

bạn thể hiện những phản ứng 

căng thẳng hoặc những hành 

vi rắc rối khi trẻ bị quá tải, 

hoặc những thói quen bình 

thường của trẻ bị gián đoạn là 

điều đương nhiên. 
 

• Một số trẻ có thể trở nên 

hiếu động hoặc hung dữ thất 

thường, hoặc trẻ có thể nhút 

nhát, ít nói, thu mình và 

buồn bã. 

• Một số trẻ có thể trở nên sợ 

hãi, quá tải, và lo lắng. Điều 

này có thể gây khó ngủ. Một 

số trẻ em đu bám cha mẹ và 

thường xuyên quấy khóc. 
 

• Ngay cả những trẻ ban đầu rất 

hào hứng khi được ở nhà cũng 

có thể sẽ trải qua những giai 

đoạn cư xử không đúng mực 

nhiều hơn bình thường và bộc 

lộ một số dấu hiệu căng thẳng 

vào một thời điểm nào đó 

trong những tuần tiếp theo. 
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Bạn có thể làm gì 

để giúp con mình? 
 

Nhiều bậc cha mẹ trên khắp thế giới sẽ hào hứng 

đón nhận khoảng thời gian này cùng con, dành 

quãng thời gian gia đình chất lượng với trẻ và xây 

dựng những kỷ niệm vui vẻ cho tương lai. Đối với 

những người khác, đợt phong tỏa này sẽ đầy thử 

thách và nỗi khó khăn trong việc chăm sóc con cái 

của họ trong khi vẫn giữ các vai trò khác có thể 

gây căng thẳng. 
 

Thông tin dưới đây đưa ra những lời khuyên và 

chiến lược hữu ích cho các gia đình về cách vượt 

qua giai đoạn này. Thông tin này phù hợp với trẻ 

em ở mọi lứa tuổi và bạn sẽ biết cách tốt nhất để 

điều chỉnh cho phù hợp với lứa tuổi của con bạn. 

Ngoài ra, có một phần riêng bên dưới đề cập chủ 

yếu đến việc chăm sóc trẻ vị thành niên. 
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 AN TOÀN 
 

 

Cố gắng tuân theo các hướng dẫn của chính quyền địa phương về cách 

giữ an toàn và giúp kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Điều này sẽ 

có ý nghĩa khác nhau đối với những gia đình ở các địa điểm khác 

nhau trên thế giới. Đối với một số người, điều này có thể có nghĩa là 

bạn không nên rời khỏi nhà ngoại trừ việc lấy đồ thiết yếu cho gia 

đình, trừ công việc cần kíp, để chăm sóc những người dễ bị tổn 

thương, hoặc để tập thể dục hàng ngày. Đối với những ai không có 

nơi ở cố định, bạn sẽ cần cố gắng hết sức để giữ cả gia đình ở cùng 

một nơi, giảm thiểu sự tiếp xúc của họ với những người lạ ở mức cao 

nhất trong khả năng. 
 

 

MANG LẠI SỰ ẤM ÁP 

& ĐỘNG VIÊN 
 

 

• Hãy hứa với con rằng bạn sẽ làm mọi 

cách để chăm sóc và bảo vệ trẻ. Nói 

với trẻ rằng con là ưu tiên hàng đầu 

của bạn. 
 

• Hãy âu yếm con bạn bằng cách ôm 

hoặc nắm tay con. Nói với trẻ rằng 

bạn yêu con. Điều này sẽ giúp trấn an 

và an ủi trẻ, và sẽ giúp duy trì một mối 

quan hệ tích cực. 
 

• Thường xuyên nói với trẻ rằng bạn 

quan tâm đến con. Quan tâm và nói 

với con rằng bạn yêu chúng sẽ làm trẻ 

yên tâm và cảm thấy tự tin hơn. 
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KHEN NGỢI 
 

 

• Một trong những cách hiệu quả nhất để thay đổi hành 

vi của bất kỳ ai là khen ngợi: cho họ biết rằng bạn 

nhận thấy những gì họ đang làm và bạn thích điều đó. 

Ghi nhận những hành vi tốt với sự nồng nhiệt và 

khen ngợi giúp xây dựng mối quan hệ tốt giữa người 

lớn và trẻ em. Nó cũng giúp con bạn học hỏi những 

hành vi nào bạn muốn thấy. Trẻ em có nhiều khả 

năng làm mọi việc hơn khi chúng biết rằng chúng sẽ 

được chú ý và khen ngợi. Các chiến lược được mô tả 

ở đây hiệu quả đối với trẻ nhỏ cũng như trẻ lớn hơn. 
 

• Trẻ em thường thích được khen ngợi bởi những 

người mà chúng quan tâm. Khi bạn khen ngợi hành 

vi của trẻ, bạn sẽ khiến trẻ có nhiều khả năng làm lại 

điều tương tự. Nếu bạn khen ngợi trẻ về những việc 

bạn muốn khuyến khích, điều đó sẽ làm tăng khả 

năng trẻ sẽ cư xử theo cách bạn muốn. 
 

• Nếu con bạn làm điều gì đó và không được khen ngợi, 

thì ít có khả năng chúng sẽ thực hiện lại việc đó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Tìm cơ hội để khen ngợi con bạn khi trẻ làm được 

điều gì đó tốt, dù chỉ là việc nhỏ nhặt. Hành động đơn 

giản như mỉm cười, giơ cao ngón tay cái hoặc vẽ một 

nụ cười là cách giúp thể hiện rằng bạn hài lòng với trẻ. 
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• Đảm bảo rằng con bạn biết chính xác những gì trẻ 

được khen ngợi để trẻ học những gì bạn muốn trẻ 

làm. Ví dụ, nói: “Mẹ cảm ơn con rất nhiều vì đã 

nhặt những thứ đó cho mẹ, con đúng là một cậu 

bé hay giúp đỡ người khác”, có nghĩa là con bạn 

biết chính xác điều bạn hài lòng và bạn muốn hành 

vi giúp đỡ này được tiếp tục thực hiện. 
 
 

• Cố gắng đưa ra hướng dẫn thật rõ ràng cho trẻ. 

• Con bạn sẽ học được nhiều nhất nếu lời khen ngợi 

cho trẻ biết chính xác những gì bạn muốn trẻ thực 

hiện nhiều hơn trong tương lai. Ví dụ: “Mẹ vui khi 

thấy con tự làm hết bài tập viết", hoặc “Bố thực 

sự rất vui khi thấy con chơi ngoan với em gái". 

Thông tin rõ ràng giúp con bạn hiểu chính xác 

những gì bạn muốn trẻ làm. Nhiều khả năng trẻ sẽ 

nghe và làm theo yêu cầu khi các hướng dẫn được 

đưa ra bằng những từ ngữ tích cực thay vì tiêu cực. 

“Không đặt cốc ở đó” là cách nói tiêu cực và 

nghe như thể bạn đang khó chịu. “Con hãy đặt 

cốc lên bàn nhé” là tích cực, và bạn có thể khen 

ngợi trẻ ngay bằng cách nói “Cảm ơn con vì đã 

đặt cốc lên bàn”, ngay lập tức nếu trẻ làm theo 

yêu cầu. 
 

• Có thể cần thời gian để quen với việc khen ngợi 

con bạn một cách thường xuyên. Đối với những 

trẻ em và cha mẹ chưa quen với việc khen ngợi, 

đôi khi có thể cảm thấy lạ lẫm, đặc biệt là lúc đầu. 

Bạn nên thực hành điều này từ những việc nhỏ 

trong cuộc sống hàng ngày để dần quen với nó. 

Chỉ cần nói “Mẹ thích việc con làm…” hoặc 

“Cảm ơn con vì…” có thể khiến con bạn nhiều 

khả năng làm theo yêu cầu của bạn hơn. 
 

• Có nhiều cách để thể hiện rằng bạn hài lòng với 

con, như một nụ cười, một cái vỗ vai, một cái ôm 

hoặc thơm, hoặc đặt cho con một cái tên đặc biệt.
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• Lập một biểu đồ trong đó vẽ mặt cười khi con bạn 

cư xử theo cách bạn muốn có thể thực sự khuyến 

khích trẻ. 
 

• Những chiến lược này có thể không hiệu quả 

ngay lập tức. Hãy cho con bạn thời gian để làm 

quen và tiếp tục cố gắng.  
 

• Cố gắng kiên nhẫn với con và không phê phán trẻ 

về những thay đổi trong hành vi của con, chẳng hạn 

như đu bám lấy bố mẹ hoặc lúc nào cũng đòi vỗ về. 

Con của bạn đang phản ứng trước việc buồn chán, 

ít bận rộn hơn và có thể với những căng thẳng và 

thay đổi mà trẻ đang trải qua trong đời. Kiên nhẫn 

và khen ngợi trẻ khi trẻ cư xử theo cách bạn muốn 

sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn và yên tâm hơn. 
 

• Khuyến khích con giúp đỡ bạn và những người 

khác. Khen ngợi và cảm ơn con khi trẻ thực hiên. 

Trẻ em có khả năng đối phó tốt hơn khi chúng có 

thể giúp đỡ người khác. Việc này khiến trẻ cảm 

thấy bản thân thật cần thiết và quan trọng. 
 

• Nói chuyện rõ ràng với con và đưa ra hướng dẫn 

dễ hiểu trong khi không tức giận là rất quan trọng. 

Bằng cách thường xuyên thực hành cách nói 

chuyện bình tĩnh, rõ ràng và tích cực này với con, 

trẻ sẽ có khả năng chú ý hơn vào những thời điểm 

cần thiết phải làm theo hướng dẫn. 
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DÀNH THỜI GIAN BÊN NHAU 

& NÓI CHUYỆN 
 

• Chỉ cần một vài phút chú ý đến con bất cứ khi 

nào bạn có thời gian sẽ giúp trẻ cảm thấy tự tin 

và bớt lo lắng hơn. 
 

• Bạn có thể rất bận rộn khi phải làm việc tại nhà 

hoặc chăm sóc một vài đứa trẻ, nhưng có lẽ bạn 

vẫn có thể dành thời gian chơi với con hoặc trò 

chuyện. Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt trong 

cảm nhận của cả bạn và con bạn. Nếu có thể, 

hãy dành một ít thời gian chất lượng cho từng 

đứa trẻ mà bạn chăm sóc. 
 

 
 

• Đôi khi, dường như không có ai lắng nghe một 

đứa trẻ, chúng có thể cố hơn nữa để thu hút sự 

chú ý cho đến khi ai đó lắng nghe. Ví dụ: điều 

này có thể có nghĩa là chúng nói to hơn và hét 

lên để cha mẹ chú ý. Trẻ học được rằng bằng 

cách tạo ra càng nhiều tiếng ồn thì cuối cùng trẻ 

sẽ nhận được sự chú ý mà trẻ muốn. Bằng cách 

chú ý đến những gì con muốn thể hiện hoặc 

những gì con muốn nói khi có thể, bạn sẽ giúp 

trẻ cảm thấy tự tin và biết rằng bạn muốn lắng 

nghe con nói ngay khi bạn có thời gian. 
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• Nếu con muốn bạn chú ý nhưng bạn không thể quan 

tâm ngay lập tức, hãy đảm bảo rằng trẻ biết bạn sẽ 

lắng nghe ngay khi có thể. Điều này cũng sẽ giúp 

trẻ có thể đợi một lúc để bạn chú ý. Nếu có thể, hãy 

giải thích với trẻ rằng bạn không thể nghe ngay bây 

giờ và cho trẻ biết khi nào bạn có thể dành thời gian 

cho trẻ. Làm như vậy sẽ khiến trẻ nhiều khả năng 

nói chuyện với bạn khi trẻ cần và có thể đợi cho đến 

khi bạn có thể lắng nghe. 
 

• Đôi khi, không ai lắng nghe khi trẻ muốn nói điều gì 

đó, trẻ có thể sẽ bỏ cuộc và không cố gắng chia sẻ 

nhiều nữa. Điều quan trọng là con bạn biết rằng ai đó 

sẽ lắng nghe chúng. Cố gắng dành thời gian để lắng 

nghe trẻ và hiểu trẻ muốn gì. Hỏi xem con cảm thấy 

như thế nào khi bị cách ly với bạn bè và gia đình, 

hoặc cảm giác của trẻ khi phải nghỉ học. Hỏi con 

những gì khiến trẻ căng thẳng nhất và khó điều chỉnh 

nhất. Bạn là người hiểu con mình nhất và có thể đoán 

cách tốt nhất để giúp chúng nói chuyện với bạn khi 

trẻ đang trải qua những giai đoạn rất khó khăn. Việc 

đảm bảo cho con bạn biết rằng bạn muốn lắng nghe 

là rất quan trọng. 
 

• Đừng hứa với con bạn những thứ mà bạn không thể 

mang lại. Con cần biết rằng bạn đang trung thực và 

chúng có thể tin tưởng những gì bạn nói. 
 

• Hãy cởi mở và cố gắng cung cấp cho con bạn thông 

tin chính xác về những gì đang xảy ra. Tuy nhiên, 

hãy nhớ giữ thông tin ở mức độ mà con bạn có thể 

hiểu được và cố gắng giải thích theo cách không 

làm trẻ thêm sợ hãi. 

• Nếu bạn cần một ai đó để nói chuyện, hãy tìm một 

người lớn khác để chia sẻ cảm xúc để bạn có thể 

duy trì sự mạnh mẽ nhất trong khả năng cho con cái. 

Bạn có thể nói chuyện với một người nào đó đang 

cùng cách ly hoặc có thể gọi điện cho một người 

bạn thân hoặc thành viên trong gia đình. 
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• Hãy nhớ đừng để con bạn quá tải với những 

việc bạn đang lo lắng, như căng thẳng về tổn 

thất tài chính mà bạn có thể phải đối mặt, 

hoặc lo cho một thành viên gia đình bị bệnh. 

Đây có thể là một thách thức lớn, nhưng 

không nói ra với con có thể giúp bạn bảo vệ 

con mình. 
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KHUYẾN KHÍCH 

HÀNH VI TỐT 
 

Chúng ta biết rằng ngoài những lời khen ngợi, sự 

quan tâm và lắng nghe, có rất nhiều việc mà cha 

mẹ có thể làm để giúp con cư xử đúng đắn. 
 

Đầu tiên, điều rất quan trọng là đảm bảo rằng 

con bạn biết những gì trẻ được mong đợi. Đôi 

khi trẻ em cư xử sai đơn giản là vì chúng không 

hiểu cha mẹ muốn trẻ làm gì. Việc này giúp con 

bạn học cách có trách nhiệm hơn khi chúng biết 

chắc chắn những gì bạn mong đợi ở trẻ. 
 

Có một loạt những việc thiết thực mà bạn muốn 

con làm, như nói năng lịch sự, giúp đỡ việc nhà, 

làm bài tập hoặc cư xử hòa nhã với những trẻ em 

khác. Đây thường được coi là quy tắc gia đình. 

Bạn có thể giúp con học những điều này bằng 

cách kiên định với những gì bạn yêu cầu trẻ làm 

và bằng việc khen ngợi con mỗi khi trẻ thực hiện 

yêu cầu. Làm mẫu những hành vi mà bạn muốn 

qua hành động của chính mình là vô cùng quan 

trọng. Trẻ em học bằng cách quan sát những 

người lớn xung quanh. Chỉ cho trẻ cách cư xử 

đúng đắn sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các em. 
 

Các quy tắc trong gia đình giúp giữ con được an 

toàn và giúp chúng cư xử đúng đắn. Viết ra một 

danh sách đơn giản các quy tắc trong gia đình có 

thể giúp con bạn ghi nhớ. Từ ngữ tích cực là rất 

quan trọng để đảm bảo rằng con bạn biết những gì 

bạn muốn, ví dụ như “con hãy nói năng lịch sự”, 

“con hãy làm hết bài tập vào mỗi sáng”, “con 

thật nhẹ nhàng nhé” hoặc “con giữ cho nhà cửa 

thật ngăn nắp nhé”.
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Có thể hữu ích khi nghĩ ra một đặc quyền nhỏ dành 

cho con nếu bạn đưa ra một quy tắc mới và trẻ cố 

gắng nhiều hơn để tuân theo. Đối với hầu hết mọi thứ, 

bạn không cần phải đưa ra đặc quyền. Trẻ cần làm 

những gì đúng đắn vì đó là điều phải làm. Nhưng nếu 

có một quy tắc nào đó mà trẻ gặp khó khăn khi thực 

hiện, thì việc trao một đặc quyền nhỏ có thể giúp trẻ 

ghi nhớ điều đó và cố gắng hơn. 
 

Đặc quyền có thể là những thứ như một tối thức khuya 

hơn bình thường, thêm thời gian chơi trò chơi mà trẻ 

thích, đọc sách cùng nhau hoặc bạn nhận làm việc nhà 

thay cho trẻ trong một ngày. Đặc quyền phải là thứ 

không tốn kém. Hãy nhớ dành thời gian bên nhau có 

thể là một trong những đặc quyền quý giá nhất đối với 

con bạn. 
 

Khi bạn cần bảo trẻ ngừng làm việc gì đó mà bạn 

không muốn trẻ làm, hãy đảm bảo rằng trẻ chú ý đến 

bạn, sau đó nói với trẻ rất đơn giản rằng bạn muốn 

trẻ dừng lại và bạn muốn trẻ làm gì thay thế. Ví dụ, 

bạn có thể nói: “Con hãy thôi la hét và nói nhỏ 

xem nào”. Nếu con bạn dừng việc chúng đang làm, 

hãy cảm ơn chúng bằng cách nhận xét rõ ràng và 

thẳng thắn, ví dụ như “Cảm ơn con vì đã nói nhỏ 

khi mẹ yêu cầu”. 

 
Giải thích cho các con và 

người lớn trong nhà rằng 

hoàn cảnh đã thay đổi 

khiến việc mọi người 

dùng “lời nói tử tế” (và / 

hoặc “giọng nói ân cần”) 

càng quan trọng hơn. Đây 

có thể là một cụm từ hữu 

ích để nhắc nhở cả người 

lớn và trẻ em nếu giọng 

nói hoặc những lời chê 

trách của họ bắt đầu căng 

thẳng leo thang. 
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ĐÁNH NHAU 

VÀ GÂY HẤN 
 

Một trong những thay đổi phổ biến mà cha mẹ 

nhận thấy ở con cái trong thời gian khủng hoảng 

và biến động có thể là đánh nhau và gây hấn tăng 

lên. Điều này thậm chí còn phù hợp hơn trong bối 

cảnh trẻ em phải ở trong nhà trong một thời gian 

dài do phong tỏa vì COVID-19. 
 

Đây là một phản ứng bình thường đối với những 

thay đổi mà con bạn đang trải qua và những lo 

lắng mà trẻ có thể cảm thấy, nhưng những phản 

ứng đó có thể khiến cha mẹ khó chịu và lo lắng. 

Các hoạt động hàng ngày của con bạn và cách 

cha mẹ giao tiếp với trẻ có thể ảnh hưởng đến 

cách trẻ cư xử.
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Một cách hay để ngăn ngừa đánh nhau và gây hấn 

trong gia đình là có các quy định rõ ràng về những gì 

được phép và không được phép. Viết ra các quy tắc 

này và thảo luận với con bạn là một cách hay để giải 

thích các quy tắc đó là gì. Nói ra những gì bạn muốn 

con thực hiện là rất quan trọng. Ví dụ: thay vì nói 

"Không được đánh nhau", bạn có thể nói điều gì 

đó như "Con hãy bảo vệ chân tay của con nhé" 

hoặc, thay vì nói "Không la hét", bạn có thể nói 

một cách tích cực là "Con hãy nói nhỏ xem nào". 

Phải rõ ràng về những quy tắc tích cực này và khen 

ngợi trẻ khi con làm theo những việc được yêu cầu, 

sẽ giúp trẻ hiểu bạn mong muốn con cư xử ra sao. 
 

Chuẩn bị sẵn danh sách các hoạt động học tập và vui 

chơi để giúp con luôn luôn bận rộn cũng rất hữu ích. 

 

Khi con bạn đánh nhau, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo 

an toàn cho chúng. Nếu những đứa trẻ mà bạn đang 

chăm sóc đánh nhau, phải kiên quyết nói với trẻ 

rằng hãy dừng lại ngay lập tức và sau đó nói rõ ràng 

những gì trẻ nên làm. 
 

Điều rất quan trọng là cha mẹ phải công bằng trong 

cách họ sử dụng những phương pháp này để giải 

quyết vấn đề gây hấn giữa các con. Với những đứa 

trẻ lớn hơn, có thể hữu ích khi tìm một thời điểm sau 

khi cả hai bình tĩnh để thảo luận về việc đánh nhau. 

Hiểu được lý do trẻ tham chiến sẽ giúp phụ huynh 

đưa ra lời khuyên phù hợp. 
 

Giải thích niềm tin của bạn và những gì bạn coi là 

quan trọng khi con bạn đã bình tĩnh sẽ giúp xây dựng 

hiểu biết của trẻ về những cách thức phù hợp trong 

cư xử và phản ứng. 
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DUY TRÌ 

THÓI QUENNE 
 

Khi mọi thứ tiến triển với tốc độ chưa từng có 

cùng với đại dịch COVID-19, thật có thể khó để 

duy trì các thói quen trong gia đình. Nếu bạn có 

một gia đình lớn hoặc đang làm việc từ xa tại nhà, 

việc này có thể còn thách thức hơn. Tuy nhiên 

cuộc sống đang khó khăn vào lúc này, những 

thói quen hàng ngày có thể hữu ích. Thói quen 

hàng ngày có thể giúp tạo ra tổ chức trong ngày 

cho cả gia đình. Cảm giác biết điều gì sắp diễn ra 

có thể giúp con bạn cảm thấy yên tâm hơn. 
 

Ví dụ, cố gắng duy trì thời gian thức dậy, giờ ăn 

và giờ đi ngủ bình thường của gia đình bạn. Nếu 

các hoạt động hàng ngày của bạn đã thay đổi 

nhiều, hãy cùng con bạn lập ra một biểu thói 

quen mới với kế hoạch hàng ngày bao gồm mọi 

hoạt động về học tập, các sự kiện gia đình và tập 

thể dục. 
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• Khuyến khích con bạn làm 

bài tập ở trường (bài tập đọc, 

toán và bài tập viết), ngay 

cả khi hiện tại không có lớp 

học đều đặn. Điều này sẽ 

giúp trẻ học hỏi và cũng 

khiến trẻ luôn bận rộn. 
 

• Trải nghiệm làm bài tập sẽ 

khác nhau đối với mỗi gia 

đình. Trong trường hợp 

trường của con bạn có thể 

gửi nhiều bài tập về nhà, cố 

gắng đừng làm quá sức mà 

thay vào đó, hãy lập thời 

gian biểu với con để đưa ra 

các khoảng thời gian làm 

bài tập. 

• Khuyến khích con bạn ghi nhật 

ký, ngay cả khi trẻ chỉ điền thêm 

một mục vài ngày một lần, trong 

đó con ghi lại những suy nghĩ 

của mình, gồm cả những điều mà 

trẻ hứng thú trong thời gian này. 

Đối với trẻ nhỏ hơn, việc này có 

thể cần một phương pháp có cấu 

trúc hơn, như "Hôm nay con đã 

học được ...", "Hôm nay con 

đã đọc / vẽ / làm ...", "Hôm 

nay con đã thử ... lần đầu tiên", 

“Ngày mai, con mong sẽ ...”. 

Những trẻ lớn hơn có thể thích 

tạo một nhật ký trên mạng 

internet dạng “vlog” để ghi lại 

quãng thời gian bị phong tỏa. 

Hãy chắc chắn rằng bạn gợi ý trẻ 

làm vlog này cho bản thân các 

con, thay vì chia sẻ thông tin 

trong vlog trên mạng internet mà 

không có sự cho phép của trẻ. 
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KHUYẾN KHÍCH 

VUI CHƠI 
 

Vui chơi rất quan trọng trong việc giúp con bạn 

thư giãn. Đây cũng là cơ hội để trẻ vượt qua 

những căng thẳng trong quá khứ và hiện tại, đồng 

thời giúp trẻ chuẩn bị cho tương lai. Khuyến khích 

con chơi với các bạn, anh chị em hoặc bất kỳ ai 

khác bị cách ly cùng trong thời gian này. Vui chơi 

giúp duy trì trạng thái bình thường trong cuộc 

sống của trẻ. 
 

Bạn có thể giúp con nhỏ phát triển bằng cách tìm 

những thời điểm để chơi với con. Chỉ cần một vài 

phút để chơi, hoặc đối với trẻ lớn hơn, hãy trò 

chuyện với trẻ, cũng giúp xây dựng mối quan hệ. 

Khi bạn chơi với con, hãy cố gắng quan sát những 

gì trẻ đang làm và thể hiện sự quan tâm, thay vì cố 

gắng bảo ban trẻ phải làm gì. Con bạn sẽ nhận 

thức được nếu trẻ có thể cho bạn biết phải làm gì 

để thay đổi! Hãy để trẻ hướng dẫn bạn cách có thể 

hỗ trợ trẻ trong quá trình chơi. Nói với trẻ điều 

bạn thích về cách trẻ đang chơi. Ví dụ: bạn có thể 

nói “Mẹ thích bức tranh con đang vẽ. Con hãy 

kể cho mẹ nghe về bức tranh này đi". 
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SỢ HÃI, LO LẮNG, VÀ 

NHIỄU LOẠN GIẤC NGỦ  
 

Sợ hãi, lo lắng và nhiễu loạn giấc ngủ là những 
phản ứng rất phổ biến đối với trẻ em đang trải qua 
tình trạng cực đoan như khủng hoảng COVID-19. 
Nhiều em sẽ cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Một số 
trẻ ban đầu có vẻ rất ổn nhưng sau nhiều tuần, trẻ 
có thể trở nên kiệt sức. Điều này có thể hiểu được, 
đặc biệt là vì nhiều trẻ em được tiếp cận thông tin 
về sự lây lan của COVID-19 và tỷ lệ tử vong ở đất 
nước mình. Sử dụng các phương phá tích cực mà 
chúng tôi đã mô tả có thể giúp con cảm thấy tự tin 
hơn và giảm bớt nỗi sợ hãi. 

 

Sự ấm áp, khen ngợi và mang lại càng nhiều sự 
yên tâm và khả năng dự đoán sẽ rất hữu ích cho 
trẻ. Sợ hãi và lo lắng có thể dẫn đến khó ngủ như 
mơ thấy ác mộng và đái dầm. Hãy nhớ rằng con 
bạn không thể kiểm soát được những điều này, vì 
vậy quan trọng là phải có cách tiếp cận nhẹ nhàng 
và không làm con thêm lo lắng bằng việc thể hiện 
rằng bạn thấy những nhiễu loạn giấc ngủ này thật 
phiền phức. 

 
Nếu trẻ đái dầm, hãy kiểm tra xem bạn có thể thực 
hiện những thay đổi rõ rệt nào không. Ví dụ, trẻ 
có ngại thức dậy vào ban đêm nếu cần đi tiểu? 
Hãy xem xét các thói quen buổi tối và ban đêm để 
biết những thay đổi nào có thể hiệu quả. Đảm bảo 
trẻ uống đủ lượng nước trong ngày vì điều này có 
thể ảnh hưởng đến bàng quang. Việc hạn chế đồ 
uống trong ngày thực sự có thể khiến trẻ đái dầm. 
Lập một biểu đồ những đêm không đái dầm và 
khen ngợi con bạn về việc này có thể hữu ích.. 

 

Bạn không thể hứa gì cho tương lai do tình hình 
hiện tại, nhưng bạn có thể đảm bảo với con rằng 
bạn sẽ chăm sóc các con ở mức tốt nhất trong 
khả năng, và bạn sẽ làm mọi cách để giữ các con 
được an toàn. . Nếu bạn có những mối lo lắng 
nghiêm trọng, hãy xem liệu có thể xin lời khuyên 
từ bác sĩ hoặc cán bộ có chuyên môn hay không. 
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KỸ THUẬT 

THƯ GIÃN 
 

Ở giai đoạn không chắc chắn này, trẻ em chú ý 

đến sự ổn định của cha mẹ và trấn an rằng mọi thứ 

sẽ ổn. Do đó, điều quan trọng là con bạn không bị 

ảnh hưởng xấu bởi những căng thẳng hàng ngày 

mà người lớn có thể phải trải qua trong giai đoạn 

cách ly. Mặc dù bạn đang bị phong tỏa, điều này 

không hẳn có nghĩa là bạn đang ở một mình. Bạn 

vẫn có thể liên hệ để được tư vấn hoặc hỗ trợ nếu 

bạn hoặc những đứa trẻ do bạn chăm sóc gặp phải 

bất kỳ khó khăn nào ở nhà. 
 

Điều quan trọng là bạn phải dành thời gian làm 

những việc giúp bản thân cảm thấy thư thái. Để có 

thể chăm sóc con cái một cách hợp lý, bạn cũng 

phải dành thời gian chăm sóc cho chính mình. Đối 

với một số người, điều này có thể là việc duy trì 

thói quen tập thể dục hoặc bằng việc duy trì các 

hoạt động tâm linh, tôn giáo hoặc văn hóa. Với 

những người khác, đó có thể là dành thời gian một 

mình trong phòng hoặc đọc sách. 
 

Cách bạn thở ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, như 

khi bạn lo nghĩ và băn khoăn, cơ thể bạn có thể 

trở nên căng cứng và nhịp thở của bạn có thể 

tăng nhanh. Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật thở 

để lấy lại sự bình tĩnh khi bạn đang cảm thấy 

căng thẳng hoặc lo lắng. Hít thở sâu và chậm là 

một cách hiệu quả để giảm căng cứng, cảm thấy 

thư thái và giảm căng thẳng. Để tập thở sâu, bạn 

có thể thử những cách sau: 
 

• Bắt đầu bằng cách thả hai tay xuống dưới thắt 

lưng, giữ cho lòng bàn tay hướng lên trên. Từ 

từ nâng hai tay lên khi bạn hít vào bằng mũi. 

Dừng lại khi hai tay của bạn nâng ngang vai. 

Từ từ hạ tay xuống khi thở ra bằng miệng. 
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• Điều cốt yếu bạn nên hướng tới là hít thở sâu 

từ bụng. 
 

•  Hãy thử thực hành việc này trong hai đến ba 

phút. Bạn thực hiện động tác này càng chậm và 

càng chú ý hít thở sâu, bạn càng cảm thấy thư 

thái hơn. 
 

• Con bạn cũng có thể hưởng lợi rất nhiều khi học 

các kỹ thuật thở này và sử dụng chúng khi trẻ 

cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng. Bạn có thể thử 

hướng dẫn trẻ và cùng nhau luyện tập thở sâu. 
 

• Tránh xa bất kỳ hành 

vi đối phó mang tính 

tiêu cực nào như 

uống rượu quá chén, 

cờ bạc trực tuyến 

hoặc sử dụng ma túy. 

Những vấn đề này sẽ 

làm tăng mức độ 

căng thẳng của bạn 

và làm cho tình hình 

trở nên tồi tệ hơn về 

lâu dài. Khoảng cách 

gần gũi mà bạn và 

con đang có bây giờ 

có thể có nghĩa là trẻ 

có thể nhìn thấy và 

nghe thấy những gì 

bạn đang làm nhiều 

hơn bình thường. Bạn 

có thể là người có 

ảnh hưởng lớn nhất 

đến cách trẻ em đối 

phó với giai đoạn 

cách ly này. Hãy nhớ 

đóng trọn vai mà bạn 

muốn con cư xử. 
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CHĂM SÓC 

VỊ THÀNH NIÊN 
 

Tất cả những lời khuyên trong cuốn sổ tay này cũng 

có thể áp dụng cho việc chăm sóc trẻ vị thành niên. 

Đồng thời, điều quan trọng là phải  nhận ra và chấp 

nhận rằng tuổi thiếu niên thường mang lại nhiều 

thách thức về mặt tinh thần và thể chất cho trẻ em 

và những vấn đề này cần được đáp ứng và đối xử 

một cách thận trọng. Như vậy giúp chăm sóc thanh 

thiếu niên dễ dàng hơn và lành mạnh hơn cho cả 

bạn và con. 
 

• Trẻ lớn hoặc thanh thiếu niên muốn một khoảng 

thời gian rời xa bố mẹ là điều bình thường và 

lành mạnh. Mong muốn này có thể khiến giai 

đoạn này trở nên đặc biệt khó khăn đối với trẻ 

và đối với bạn. Hãy khuyến khích con nếu bạn 

thấy an toàn và cho phép trẻ đi dạo một mình 

hàng ngày. Nếu không, hãy nói chuyện với con 

bạn về cách làm sao để trẻ có thể có một khoảng 

thời gian riêng, không tham gia vào các hoạt 

động và công việc gia đình. Hãy cố gắng đạt 

được một thỏa thuận khiến trẻ hài lòng. 
 

• Hãy hiểu rằng trẻ có thể tiếp cận nhiều tin tức 

về tình hình COVID-19 hiện tại thông qua điện 

thoại và mạng xã hội. Trẻ có thể đang cảm thấy 

lo lắng về sức khỏe và tương lai của mình. Đối 

với một số trẻ em, việc trường học đóng cửa có 

thể là một điều hay ho khi mới bắt đầu, nhưng 

theo thời gian, những trẻ lớn hơn có thể trở nên 

lo lắng và căng thẳng về cách làm thế nào để 

đối phó khi trở lại trường. 
 

• Trẻ lớn hơn có thể rất nhớ bạn 

bè và sự độc lập của chúng. 

Hãy cho phép và khuyến khích 

trẻ gọi điện cho bạn bè để giữ 

liên lạc. Thu lại điện thoại trước 

khi đi ngủ sẽ giúp bạn đảm bảo 

rằng trẻ ngủ đủ giấc. 
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• Để tránh xung đột giữa cha mẹ và trẻ vị thành 

niên, hãy cố gắng để trẻ vị thành niên tự kiểm 

soát và có trách nhiệm đối với việc học hoặc 

thói quen hàng ngày của trẻ, và tìm cơ hội để 

khen ngợi trẻ về cách chúng đối phó với các 

vấn đề. 
 

• Thanh thiếu niên cần một môi trường khuyến 

khích để trưởng thành mạnh mẽ trong học tập 

và sự phát triển của trẻ. Làm những gì bạn có 

thể ngay bây giờ trong thời gian này để dạy trẻ 

chịu trách nhiệm nhiều hơn trong nhà hoặc 

không gian sống một cách an toàn. Điều này 

có thể bao gồm hướng dẫn trẻ cách chuẩn bị 

đồ ăn và vận hành các thiết bị điện hoặc ga, 

nấu một bữa cơm cho cả nhà hoặc sử dụng các 

công cụ để bảo trì nhà cửa hoặc vườn tược. 
 

• Hãy có những kỳ vọng thật thực tế về con bạn. 

 
Trong thời gian này, bạn sẽ có những lúc vui 

vẻ và cả những ngày tồi tệ. Trẻ vị thành niên 

của bạn có thể đẩy tới các giới hạn mà bạn đặt 

ra. Hãy phản ứng một cách bình tĩnh và hợp lý 

nếu điều này xảy ra. Việc này có thể thực sự 

khó khi bạn đã bị căng thẳng sẵn. Hãy đi ra 

chỗ khác để hạ nhiệt nếu bạn đang cảm thấy 

tức giận hoặc cáu kỉnh và quay lại nói chuyện 

với con khi bạn đã bình tĩnh trở lại sẽ giúp duy 

trì một mối quan hệ lành mạnh và tôn trọng 

lẫn nhau. 
 

• Khi có thể, hãy thường xuyên dành những 

khoảng thời gian ngắn cho con bạn. Điều này 

có thể có lợi khi khoảng thời gian dài là ít 

thường xuyên hơn. Bạn có thể lên một số thời 

điểm vào lịch trình hàng ngày của mình để 

ngồi và nói chuyện với trẻ vị thành niên nhằm 

hỏi xem các con đang cảm thấy thế nào. 
 

Xem thêm môt số lời khuyên về an toàn trên mạng tại: 
 

www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/English_ 

COVID-19%20Keeping%20children%20safe%20online_FINAL.pdf 

http://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/English_
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DUY TRÌ KẾT NỐI VỚI  

BẠN BÈ VÀ GIA ĐÌNH 
 

• Cảm giác bị cô lập và xa cách với bạn bè và 

gia đình trong thời gian phong tỏa vì COVID-

19 có thể là thách thức đối với mọi thành viên 

trong gia đình, ở mọi độ tuổi. Thường thì nó 

có thể giúp nhận ra rằng bạn không phải là 

người duy nhất trải qua cuộc đấu tranh này - 

hàng triệu người khác trên toàn cầu cũng vậy. 

Một cách để giảm bớt sự cô đơn của cách ly 

xã hội có thể là kết nối với bạn bè và gia đình 

bằng cách sử dụng internet, mạng xã hội, và 

điện thoại. 
 

• Bạn có thể thử lập ra các thời điểm cho thói 

quen hàng ngày để con cái kết nối với bạn bè 

và người thân. Đây cũng là một cách tuyệt vời 

để hỗ trợ các thành viên gia đình dễ bị tổn 

thương như ông bà già - những người có thể 

cũng đang cảm thấy cô đơn. 
 

• Mặc dù Internet mang lại một 

phương tiện kết nối tuyệt vời, 

nhưng quan trọng là phải giữ 

cho con bạn an toàn khi kết 

nối trực tuyến. Điều này đặc 

biệt quan trọng trong giai 

đoạn này khi trẻ có thể sử 

dụng Internet trong thời gian 

dài hơn. Có một số phương 

pháp bạn có thể hỗ trợ trẻ 

tham gia trực tuyến một cách 

an toàn, chẳng hạn như đảm 

bảo rằng những máy tính mà 

con bạn có quyền truy cập 

đều được đặt ở nơi không 

gian chung, thay vì để trong 

phòng ngủ của con bạn. Tham 

khảo một số lời khuyên về an 

toàn khi trực tuyến tại: 

www.unodc.org/listenfirst 

http://www.unodc.org/listenfirst
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VỪA LÀM VIỆC TẠI NHÀ 

VỪA CHĂM SÓC CON CÁI 
 

Một cuộc chiến đáng chú ý hiện nay mà nhiều bậc 

cha mẹ phải đối mặt là quản lý làm việc từ xa tại 

nhà song song với việc chăm sóc con cái. Việc này 

có thể trở nên khó khăn hơn với kỳ vọng rằng giờ 

đây phụ huynh sẽ chỉ huy các hoạt động học thuật 

sâu rộng ở trường thay cho trường học bình 

thường của con em họ. Ngoài tất cả những điều 

trên, bạn cũng có thể phải chăm sóc người lớn bị 

đau ốm hoặc những người lớn dễ bị tổn thương. 
 

• Duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc 

sống là rất quan trọng để bạn có thể đáp ứng 

nhu cầu của cả công việc và nhu cầu của các 

con. Hãy chấp nhận rằng nếu không có sự hỗ 

trợ của những người chăm sóc khác đang bị 

cách ly cùng bạn để giúp chăm sóc trẻ em, sẽ 

hầu như không thể sao chép các điều kiện làm 

việc bạn đã quen hoặc năng suất và sản lượng 

mà bạn thường tạo ra. 
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• Bắt đầu bằng cách sắp xếp một ngày của bạn 

và thiết lập một thói quen. Lên kế hoạch thời 

gian trong lịch trình làm việc của bạn cho các 

con cùng với tất cả các nhu cầu của trẻ. 
 

• Giải thích cho con bạn, ngay cả khi con còn rất 

nhỏ, rằng mặc dù con là ưu tiên quan trọng nhất 

của bạn, nhưng bạn vẫn còn rất nhiều công việc 

có trách nhiệm phải thực hiện và những người 

khác bên ngoài gia đình cũng đang dựa vào bạn. 

Nói với trẻ rằng bạn sẽ đánh giá cao sự cảm 

thông và giúp đỡ của trẻ trong việc thực hiện 

công việc này cho mọi người. 
 

• Thông báo cho các đầu mối liên lạc trong công 

việc rằng bạn đang làm việc ở nhà và mong họ 

chấp nhận sự sắp xếp này. Sắp đặt các trang 

thiết bị làm việc thật thân thiện với trẻ em. Gửi 

tin nhắn thông báo đến những mối liên hệ 

công việc để họ biết những sắp xếp công việc 

của bạn và rằng bạn đang chăm sóc con cái ở 

nhà. Hãy nhớ rằng những người bạn đang làm 

việc cùng cũng đang ở trong hoàn cảnh tương 

tự. Duy trì các cuộc họp chính thức thật 

nghiêm túc ở mức tối thiểu nếu có thể. 
 

• Hãy chắc chắn rằng bạn dành thời gian nghỉ 

ngơi thường xuyên khi làm việc và sử dụng 

thời gian này để thực hiện điều gì đó cùng con. 

Điều này giúp bạn làm việc hiệu quả bằng 

cách giảm bớt mọi căng thẳng hoặc cảm giác 

áy náy liên quan đến gia đình mà bạn có thể 

cảm thấy. 
 

• Cùng nhau nấu các bữa cơm gia đình và cùng 

con ăn bữa trưa. Trẻ em rất hào hứng với các 

thói quen và luôn thích bận rộn.
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  Liên hệ    

Ban Dự phòng, Điều trị, và Phục hồi chức năng 

Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm 

của Liên Hợp Quốc 

P.O. Box 500, 1400 Viên, Áo 

 
 Email  

unodc-ptrs@un.org 

 
   Website   

www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/index.html 
 

 
 
 
 
 
 

Để biết thêm các bí quyết 

nuôi dạy con cái, bao 

gồm cả các đối tác của 

chúng tôi trong tổ chức 

WHO UNICEF CDC và 

Đối tác Chấm dứt Bạo lực 

đối với Trẻ em tại: 

www.unodc.org/listenfirst/en/covid_parents.html 

mailto:unodc-ptrs@un.org
http://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/index.html
http://www.unodc.org/listenfirst/en/covid_parents.html

