
 
Trao Đổi với Con của Quí Vị khi Quí Vị Giận Dữ  

 

Các thành viên trong gia đình làm việc nhiều giờ để đáp ứng các 
nhu cầu của gia đình, và thường tham gia vào nhiều hoạt động bên 
ngoài nhà. Thêm vào những căng thẳng này, thỉnh thoảng gia đình 
thất vọng về hành vi của con em. Những việc này có thể gây cho 
các thành viên trong gia đình đổ quạu với con em. Khi quí vị nổi giận 
với con em, làm theo các gợi ý này.  
Đừng nói chuyện cho đến khi quí vị bình tĩnh lại. Quí vị không 
thể khách quan cho đến khi quí vị dừng lại và bình tĩnh. Các Gợi Ý Giúp  

Phụ Huynh Tham 
Gia của Các 
Trường Công Lập 
Quận Gwinnett 

Đừng vượt hẳn con của quí vị. Hạ thân mình xuống ngang tầm 
với con của quí vị, rồi hẳn nói chuyện. 
Tập trung tất cả sự chú ý vào đứa trẻ. Giảm thiểu tác nhân gây xao 
lãng bằng cách tắt TV hay điện thoại di động, và ngăn các trẻ em khác 
gây rối loạn. 
Lắng nghe, không gây rối, những gì con trẻ nói, cho dù quí vị 
có bất đồng. Nếu quí vị mệt mõi, quí vị phải nỗ lực để làm một 
người nghe tốt. Việc thành thật lắng nghe là công việc khó khăn và 
điều này rất khó khi quí vị đã mệt mõi.  

 
 
“Hãy Ở Đó” (Be There) là một 
phong trào toàn quốc nhằm gây cảm 
hứng cho phụ huynh trong việc tích 
cực tham gia vào sự nghiệp học tập 
của con em. Những phút giây phụ 
huynh có thể giáo huấn con em ở 
khắp nơi. Hãy là người thầy yêu 
thích của con em. Nối kết một cách 
có ý nghĩa và các hành động đơn 
giãn của quí vị sẽ đưa đến những 
thành quả to lớn tại nhà, nơi vui chơi 
và trong trường! 

Giữ lại sự phản hồi của quí vị. Ngừng lại và hỏi bản thân, “con tôi 
thực sự cố gắng nói với tôi điều gì?” 
Lặp lại những gì quí vị đã nghe bằng cách lặp lại quí vị nghe con 
em nói gì. 
Trừ phi những người khác đặc biệt cần được dự buổi nói 
chuyện, hãy nói chuyện riêng với con em. Gây bối rối cho con 
em hay đặt các em vào vị thế trước mặt những người khác sẽ chỉ 
đưa đến cảm xúc oán giận và thù địch, không phải là một buổi nói 
chuyện hiệu quả. 
Đừng đóng vai người nghệ sĩ tẩy xóa, tháo rời các chi tiết nhỏ 
của câu chuyện và không bao giờ cho phép con em phát triển chủ 
đề riêng của mình. Đây là phụ huynh phản ứng với những tiểu tiết 
của thông điệp mà bỏ qua phần ý chính. 

 
 

Hỏi xe điều gì đã xảy ra. Nếu quí vị biết về tình huống, chất vấn 
con em sử dụng thông tin mà quí vị biết hoặc được nói cho biết. 

 
 

Giữ việc nói, thuyết giảng và giảng giải đạo đức ở mức tối 
thiểu bởi vì điều này không giúp việc trao đổi được cởi mở và thoải 
mái. Ví dụ như (“Con sẽ nói sau khi ba mẹ đã nói xong.” “Hãy làm 
những gì ba mẹ biểu con làm và điều đó sẽ giải quyết vấn đề.”) 

 
 
 

 
Chúng ta sẽ cùng 
nhau ở đó vì con em 
của chúng ta – Các 
Trường Công Lập 
Quận Gwinnett và 
QUÍ VỊ!  

Không sử dụng những từ ngữ hay câu nói mang tính hạ thấp. Ví 
dụ bao gồm các từ như khờ khạo, ngu ngốc, lười biếng, và các câu 
như “Đồ khờ, điều đó không có lý chút nào” hay “Con biết gì? Con 
chỉ là một đứa con nít.” 
Nói cho con của quí vị biết rằng quí vị vẫn yêu em, nhưng hành 
vi của em là không thể chấp nhận được. Thử xem quí vị có thể 
cùng nhau đưa ra giải pháp. Hãy cho con em biết là quí vị quan tâm 
và dự phần vào cuộc sống của các em và quí vị sẽ hổ trợ các em 
khi cần thiết.  

 
 

Lấy từ “THÔNG TIN CHO GIA ĐÌNH”, do Hiệp Hội Quan Hệ Đại Chúng Các Trường Học Quốc Gia phát triển từ 
thông tin do Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ cung cấp. 

 

Làm Những Chuyện Bình Thường Thành Lạ Thường! 
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