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Nói chuyӋn vӟi ngѭӡi bӏ căng thҷng tâm thҫn trҫm trӑng/cҩp tính và
Gѭӡng nhѭ là mӕi nguy hiӇm cho bҧn thân hӑ hoһc ngѭӡi khác, có
thӇ là ÿLӅu khó khăn, bӵc mình và ÿáng sӧ.
ĈLӅu quan trӑng cҫn nhӟ là hӑ không thӇ hiӇu, xӱ lý và hành ÿӝng mӝt cách hӧp lý, vӯa
phҧi và hӧp thӡi nhѭ bình thѭӡng nӳa.
Trong lúc bӏ căng thҷng tâm thҫn/tình cҧm trҫm trӑng, hӑ thѭӡng hay cҧm thҩy sӧ hãi, hoang
mang và mҩt tӵ chӫ.
Do ÿó, ÿLӅu quan trӑng là quý vӏ:
ÿ gây dӵng niӅm tin ÿӇ có thӇ giúp hӑ giҧm bӟt nӛi hoang mang, và ÿӇ hӑ bҵng lòng
Kӧp tác vӟi quý vӏ, nhӡ vұy ÿӥ bӏ nguy cѫ gây ra thѭѫng tұt cho bҧn thân hӑ hay
ngѭӡi khác.

ÿ Quý vӏ không thӇ gây dӵng niӅm tin nӃu nói chuyӋn hay ӭng xӱ theo cách có thӇ bӏ
xem là hung hãn, làm ngѭӡi khác e sӧ hoһc ÿòi hӓi.
Nhӳng cách xӱ sӵ nhѭ vұy có thӇ làm cho sӵ căng thҷng gia tăng, dүn ÿӃn nhӳng hành
ÿӝng và cách cѭ xӱ nguy hiӇm. NӃu không tӵ chӫ thì không làm chӫÿѭӧc tình huӕng.
7ӵ chӫ
<Ӄu tӕ quan trӑng nhҩt ÿӇÿӕi phó hiӋu quҧ vӟi tình huӕng hiӇm nghèo là tӵ chӫ. Trong
nhӳng tình huӕng hiӇm nguy, quý vӏ sӁ thӣ gҩp, các bҳp thӏt săn lҥi, giӑng nói bӏ căng thҷng,
Oӟn/nhӓ và trҫm/bәng hѫn. Hãy ÿӇ ý nhӳng sӵ thay ÿәi này ÿӇ kiӅm bӟt phҧn ӭng cӫa mình.
- Có gҳng thӣÿӅu và sâu, dӗn hѫi xuӕng bөng
- &ӕ tình co giãn bàn tay, cánh tay, vai và cә nhiӅu lҫn cho ÿӃn khi quý vӏ có thӇ
Fҧm thҩy các bҳp thӏt bӟt bӏ săn.
- ĈӇ ý giӑng nói cӫa mình; cӕ gҳng nói giӑng bình thҧn và trҩn an.
- 6ӱ dөng phѭѫng pháp tӵ nhӫÿӇ giúp quý vӏ tӵ theo dõi mình: …Mình cҧm thҩy
thѭ giãn nhѭ thӃ nào? … giӑng nói cӫa mình nhѭ thӃ nào? … cӱ chӍ/hành
ÿӝng/tѭ thӃ cӫa mình có thoҧi mái không?
&ӱ chӍ/hành ÿӝng
&ӱ chӍ/hành ÿӝng cӫa quý vӏ nhӳng dҩu hiӋu rҩt quan trӑng. Hãy cӕ gҳng giӳ thân thӇ thѭ
giҧn – ÿӯng ÿӭng cӭng ngҳc và biӇu lӝ mình rõ ràng bӏ căng thҷng. Ĉӭng hѫi lӋch vӅ mӝt
bên trѭӟc mһt ngѭӡi bӏ căng thҷng tâm thҫn, hai chân hai dҥng ra ÿӇ giӳ thăng bҵng và cҧm
thҩy thoҧi mái. NӃu ÿѭӧc thì tӵa vào vách, khung cӱa hay chiӃc ghӃ cho có vҿ thҧn nhiên và
thoҧi mái. Cӕ tránh chӍ trӓ quá nhanh hoһc quѫ tay quá nhiӅu. NӃu tay bӏ run thҩy rõ, quý vӏ
nên bӓ tay vào túi hoһc cҫm mӝt chiӃc khăn lông hay mӝt món quҫn áo. Ĉӯng bao giӡ cҫm
Yұt gì có thӇ bӏ xem là vǊ khí.
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Khoҧng cách riêng
Khi mӝt ngѭӡi bӏ căng thҷng tâm thҫn, hӑ có thӇ cҫn khoҧng cách riêng nhiӅu gҩp bӕn lҫn so
Yӟi bình thѭӡng. Quý vӏ có thӇ cǊng cҫn chӯa nhiӅu khoҧng cách giӳa quý vӏ và hӑ, phòng
trѭӡng hӧp phҧi rút lui thұt nhanh. Không bao giӡÿӃn gҫn ngѭӡi bӏ căng thҷng tâm thҫn và
GӉ quҥu trӯ phi quý vӏ biӃt chҳc sӵ di ÿӝng cӫa mình sӁ không bӏ xem là mӕi nguy hiӇm ÿӕi
Yӟi hӑ. Ĉӯng ÿi quá nhanh ÿӃn gҫn ngѭӡi bӏ rӕi loҥn tâm thҫn.
1Ӄu không biӃt ngѭӡi ҩy phҧn ӭng nhѭ thӃ nào khi ÿӃn gҫn hӑ, quý vӏ hãy giӳ khoҧng cách
và ÿӇ cho hӑ có khoҧng cách xung quanh cҫn thiӃt. NӃu hӑ bҳt ÿҫu lui lҥi khi thҩy quý vӏ tiӃn
Jҫn, ngӯng lҥi và ÿӇ cho hӑ có khoҧng cách cҫn thiӃt. Bҵng không, hӑ có thӇ phҧn ӭng bҥo
ÿӝng ÿӇ quý vӏ khӓi ÿӃn gҫn.
/ѭӧng ÿӏnh Tình huӕng
Khi mӝt ngѭӡi bӏ căng thҷng tâm thҫn và dӉ quҥu, hӑ rҩt có thӇ sӁ hiӇu
Oҫm tình huӕng và hiӇu lҫm ý ÿӏnh cӫa quý vӏ. Vì thӃ, tӕt nhҩt quý vӏ nên
luôn luôn dҽp hӃt nhӳng ÿӗ vұt có thӇ dùng làm vǊ khí tҥi chӛ này.

Hãy ÿӇ ý thái ÿӝ và hành ÿӝng cӫa ngѭӡi ҩy và bҩt cӭ nhӳng dҩu hiӋu nào cho thҩy hӑ bӏ
Pҩt tӵ chӫ dҫn và có nguy cѫ sӁ bҥo ÿӝng: thí dө nhѭÿi tӟi ÿi lui nhiӅu hѫn hay có cӱ chӍ
Eӵc dӑc; chӍ và trӓ ngón tay vào quý vӏ; nҳm chһt tay; lên giӑng và nói nhanh hѫn; nói nhӳng
Oӡi hăm dӑa quý vӏ hoһc ngѭӡi khác – dù có mһt ӣÿó hay không.
Vì sӧ hãi, hoang mang và nhӳng hoang tѭӣng ÿa nghi, ngѭӡi bӋnh có thӇ cҧm thҩy cҫn tӵ
YӋ chӕng lҥi quý vӏ. NӃu ngѭӡi bӏ căng thҷng tâm thҫn cҫm vǊ khí gì ÿó, ĈӮNG ÿӃn gҫn hӑ
hay tìm cách tѭӟc vǊ khí. Bҧo hӑ bӓ vұt ÿó xuӕng (‘…hãy ÿӇ vұt ÿó xuӕng ÿi, vì tôi cҧm thҩy
lo ngҥi’). NӃu hӑ không chӏu nghe lӡi, ÿӯng nài nӍ. Rút lui ÿӃn chӛ an toàn, gӑi cҧnh sát rӗi
liên lҥc vӟi CATT (Toán Thҭm Ĉӏnh & Trӏ LiӋu Cҩp Bách) ÿӇ nhӡ giúp ÿӥ.
* Bҩt cӭ lúc nào, nӃu ngѭӡi ҩy có cӱ chӍÿe dӑa bҵng loҥi vǊ khí gì ÿó, rút lui ngay và
Jӑi cҧnh sát.
Nhӳng Cách Nói ChuyӋn Thӵc Dөng
7ӓ vҿ nhã nhһn, cӕ gҳng giӳ bình tƭnh; nói và di ÿӝng tӯ tӕn. Trҩn an hӑ rҵng hӑ không bӏ
Kҥi.
Ĉӯng ÿӇ sӵ hӗi hӝp hay sӧ hãi làm cho quý vӏ nói nhӳng lӡi ÿe dӑa. Nói nһng hay ÿe dӑa chӍ
làm cho ngѭӡi ҩy sӧ hãi thêm và dӉ trӣ nên bҥo ÿӝng hѫn nӳa ÿӇ tӵ vӋ mà thôi.
Hãy dùng nhӳng lӡi yêu cҫu, chӍ dүn và câu hӓi ÿѫn giҧn. Thông thѭӡng, ngѭӡi bӏ rӕi loҥn
tâm thҫn không thӇ hiӇu hay xӱ lý nәi nhӳng câu nói phӭc tҥp.
Hãy tӓ ra quý vӏ biӃt hӑ bӏ căng thҷng tâm thҫn (‘…Tôi có thӇ cҧm thҩy anh/chӏÿang bӵc
Eӝi’). Nói cho hӑ biӃt quý vӏ sҹn lòng lҳng nghe; hӓi xem quý vӏ có thӇ giúp bҵng cách nào
(‘…tôi có thӇ giúp anh/chӏÿLӅu gì không?’)
1Ӄu hӑ nһng lӡi vӟi quý vӏ, ÿӯng ÿӇ bӏ chҥm tӵ ái hay phӫ nhұn ÿLӅu ÿó, hoһc tranh
cãi. Nhӳng lӡi nói ҩy là do chӭng bӋnh, chӭ không phҧi bҧn thân hӑ.
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Tránh nói chuyӋn bên lӅ vӟi ngѭӡi khác. Nói chuyӋn thҷng vӟi ngѭӡi bӏ căng thҷng tâm thҫn.
Ĉӯng nói vӅ hӑ vӟi nhӳng ngѭӡi khác có mһt ӣÿó nhѭ thӇ hӑ không có ӣÿó (‘…anh/chӏҩy
Uҩt bӵc bӝi’).
1Ӄu ngѭӡi ҩy ÿe dӑa hành hung, ÿӅ ra nhӳng giӟi hҥn ÿѫn giҧn và nghiêm khҳc vӅ cách cѭ
[ӱ cӫa hӑ: cho hӑ biӃt quý vӏ sӁ bҧo vӋ an toàn cho hӑ, nhѭng sӁ không ÿӇ hӑ tӵ gây thѭѫng
Wұt cho bҧn thân hoһc bҩt cӭ ngѭӡi nào khác. Luôn luôn chuҭn bӏ rút lui nӃu sӵÿe dӑa leo
thang hoһc hӑ có bҩt cӭ hành ÿӝng nào ÿӇ thӵc hiӋn lӡi ÿe dӑa ÿó.
Hãy thành thұt, cӣi mӣ và thҷng thҳn. Ĉӯng tìm cách lӯa gҥt. NӃu ngѭӡi ҩy có thӇ thҩy hay
nghe nhӳng ÿLӅu không thӵc và hӓi “anh/chӏ có thҩy và nghe chúng không?, bày tӓ cho hӑ
biӃt quý vӏ nhұn biӃt thӵc tҥi cӫa hӑ nhѭng cǊng nói cho hӑ biӃt thӵc tҥi cӫa mình. Thí dө
nhѭ ngѭӡi ҩy có thӇ nghe tiӃng nói bҧo rҵng hӑ bӏ nguy hiӇm: quý vӏ có thӇÿӕi phó bҵng
cách trҩn an rҵng, thӵc ra hӑ bӏ nguy hiӇm gì cҧ.
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Không bao giӡ cho rҵng ngѭӡi không nói năng gì hoһc không phҧn ӭng gì là hӑ không
nghe quý vӏ nói gì hӃt, dù hӑÿi quanh hay không nhìn quý vӏ. Có lӁ hӑÿang lҳng nghe tӯng
chӳ quý vӏ nói. NӃu ÿã bҧo vӟi ngѭӡi bӏ căng thҷng tâm thҫn rҵng quý vӏÿã nhӡ ngѭӡi
giúp ÿӥ (CATT, cҧnh sát, bҥn bè, bác sƭ), luôn luôn cho ngѭӡi ҩy biӃt nӃu bӏÿình trӋ,
và lý do. Trҩn an rҵng hӑ V͕ ÿѭӧc giúp ÿӥ.

5.3 Vietnamese

Developed by Marie Piu and Kali Paxinos (2005)
Translations generously funded by the Victorian Multicultural Commission

