
HƯỚNG  
DẪN  
NGẮN 1

SUY NGHĨ VỀ  
CUỘC NÓI CHUYỆN
Chúng ta uốn nắn tư tưởng của giới trẻ từ lúc chúng 
còn nhỏ.

Chúng ta cố gắng hết sức để làm gương cho con cái 
và nói về những giá trị, thái độ, hành vi và tư tưởng 
văn hóa mà chúng ta hy vọng con cái của mình sẽ có 
khi chúng lớn lên. Thế nhưng đôi khi, mặc dầu không 
cố ý, chúng ta có thể nói những điều ngụ ý như chấp 
nhận những hành vi thiếu tôn trọng của giới trẻ. 

Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu chu kỳ bạo hành. 
Không phải sự thiếu tôn trọng nào đối với phụ nữ cũng 
dẫn đến sự bạo hành. Nhưng mọi sự bạo hành đối với 
phụ nữ đều xuất phát từ hành vi thiếu tôn trọng.

Lối suy nghĩ của chúng ta về sự tôn trọng có thể tạo 
ra một sự thay đổi lớn, rồi dần dần hành động của 
chúng ta sẽ thay đổi những gì mà con cái – và thế hệ 
của chúng – thấy và chấp nhận là điều bình thường. 

Tờ hướng dẫn này trình bày những mách nước trong 
việc chuẩn bị cho những lần nói chuyện mà quý vị có 
thể có với giới trẻ trong cuộc sống của mình.

HÃY NÓI CHUYỆN VỀ SỰ TÔN TRỌNG 
Sẽ có những lúc chúng ta cần phải nói những chuyện quan trọng ngay 
với giới trẻ mà ta không thể nào biết trước. Nhờ suy nghĩ trước những 
gì chúng ta tin và những gì có thể nói nên chúng ta sẽ cảm thấy tự tin 
hơn để tận dụng mọi cơ hội.

BỔN PHẬN CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ?
Dù là phụ huynh, người trong gia đình, giáo viên, bạn bè, huấn luyện 
viên, lãnh đạo cộng đồng, chủ nhân – ai trong chúng ta cũng có bổn 
phận đối với xã hội. 

Mỗi chúng ta đều có thể tạo ra một sự thay đổi bằng cách xét lại lời  
nói và hành động của chính mình, chất vấn một câu nói đùa hay một 
lời nhận xét đụng chạm, hoặc nói chuyện về sự tôn trọng. 

Thậm chí một cuộc nói chuyện đơn giản cũng có thể tạo ra một sự 
thay đổi lớn. 

NHỮNG MÁCH NƯỚC ĐỂ CHUẨN BỊ CHO MỘT CUỘC NÓI CHUYỆN

Hãy sẵn sàng để nói chuyện sớm và thường xuyên. Có thể quý vị đang  
ở trong xe, đang mua sắm, nấu ăn tối, xem truyền hình hay đang  
dự một sinh hoạt cộng đồng. Hãy sẵn sàng để nói chuyện khi quý  
vị thấy hay nghe điều gì mà quý vị không hài lòng, khi con cái hỏi 
hay khi chúng muốn nói chuyện với quý vị.

Nghĩ ra những thí dụ. Có thể quý vị sẽ thấy dễ trình bày hơn những 
điều mình muốn nói với con cái bằng những thí dụ từ truyền hình 
hay qua những hoàn cảnh khác mà quý vị và chúng cùng chứng kiến. 
Phần Những Điều Cần Làm về Sự Tôn Trọng (Respect Checklist) có 
một số đề tài khác có thể giúp quý vị bắt đầu. 

Hãy thành thật. Hãy cho con cái của mình biết sự tôn trọng và sự 
thiếu tôn trọng không là chuyện đơn giản. Hãy nhận là có thể quý 
vị không có mọi giải đáp nhưng quý vị biết chắc chắn rằng việc tôn 
trọng người khác và người khác tôn trọng mình là điều quan trọng.

Đặt câu hỏi. Hãy hỏi con cái của mình chúng cảm thấy thế nào và nghĩ 
gì trong những lần nói chuyện. Rồi quý vị có thể bàn về phản ứng của 
chúng, nhân tiện giáo dục chúng và nói cho chúng nghe quý vị nghĩ gì. 

Nghe chúng nói. Xin nhớ là cuộc nói chuyện nào cũng cần đến nghe 
chứ không phải chỉ nói mà thôi. Những gì con cái nói với quý vị sẽ cho 
quý vị thấy những gì quan trọng trong tư tưởng và cảm xúc của chúng. 
Có nghe chúng nói thì quý vị mới hiểu thái độ của chúng và đáp ứng 
được những vấn đề và thử thách của chúng.

Dạy bằng cách làm gương. Là phụ huynh, chúng ta là một giáo viên quan 
trọng cho con cái của mình. Chúng quan sát quý vị và nghe quý vị nói 
hàng ngày. Những gì quý vị nói và làm ảnh hưởng đến thái độ và hành 
vi của chúng. Vì vậy, quý vị hãy nghĩ đến việc con cái sẽ diễn giải thế nào 
về hành động và thái độ của chúng ta và đây là điều thật quan trọng.

Sẽ có những lúc chúng ta cần 
phải nói những chuyện quan 
trọng ngay với giới trẻ mà ta 
không thể nào biết trước.

Xin xem trọn Tập Hướng Dẫn Nói Chuyện (Conversation 
Guide) để biết thêm chi tiết về vấn đề này và ảnh 
hưởng của chúng ta. Tập có rất nhiều mách nước 
và góp ý cho cuộc nói chuyện về sự tôn trọng.  
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