
GIỮ CHO VIỆC  
NÓI CHUYỆN 
ĐƯỢC LÂU DÀI 
Sống trong xã hội, chúng ta biết rằng sự bạo hành 
đối với phụ nữ là sai lầm. Chúng ta muốn góp tay  
cắt đứt chu kỳ bạo hành này cho thế hệ mai sau.

Chúng ta đã bắt đầu hiểu rằng những gì chúng ta,  
là người lớn, nói và làm có thể vô tình gia tăng chu  
kỳ bạo hành này mà nhiều khi chúng ta không biết. 

Lời nói và hành động của chúng ta hướng dẫn giới trẻ 
về những gì chấp nhận được và những gì không thể 
nào chấp nhận. Chúng ta cần hỏi mãi - phải chăng 
chúng ta dạy con cái của mình không biết tôn trọng?

Đôi khi chúng ta thấy thật khó để nói chuyện về sự 
thiếu tôn trọng nhưng việc nói chuyện thật là quan 
trọng. Cũng như những gì khó khăn hay thử thách, 
những cuộc nói chuyện này càng ngày sẽ càng dễ 
nếu ta làm nhiều lần.

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

HÃY LẤY SỰ TÔN TRỌNG LÀM ĐỀ TÀI 
CHO NHỮNG LẦN NÓI CHUYỆN LÂU DÀI
Những cuộc nói chuyện có tính cách phòng ngừa giúp con cái chúng 

ta được chuẩn bị cho tương lai. Rồi sau này khi đối diện với một tình 

trạng nào đó, chúng sẽ biết có nhiều cách để chọn lựa và chúng có thể 

phản ứng bằng nhiều cách khác nhau. 

NHỮNG MÁCH NƯỚC HỮU ÍCH 
Một số người trẻ ngần ngại nói chuyện với người lớn về những vấn đề 

khó khăn. Nếu vậy, quý vị có thể làm một số điều để có nhiều cơ may 

hơn nói chuyện cởi mở hơn với chúng trong lần sau. 

Để ý nghe những dấu hiệu cảnh báo và sẵn sàng để đáp ứng.

Bình tĩnh giải thích vấn đề cho con cái theo cái nhìn của quý vị và 
khuyến khích chúng hãy suy nghĩ về những vấn đề đó.

Khuyến khích con cái nói chuyện thêm và cho chúng biết rằng quý vị 
rất quý việc chúng nói chuyện với quý vị.

Thảo luận những vấn đề khó khăn mà chúng đối diện và chấp nhận 
rằng việc tìm ra lẽ phải có thể không dễ dàng.

Nói chuyện về sự thành công cũng như những lúc khó khăn. Nhắc lại 
lúc chúng tỏ sự kính trọng hay phản ứng một cách tích cực trước 
tình huống.

Cho chúng biết bất cứ lúc nào chúng muốn nói chuyện hay cảm thấy 
không an lòng, chúng đều có thể tìm đến quý vị.

Qua sự làm gương và nói chuyện thường xuyên về những vấn đề này, 

chúng ta có thể dạy dỗ con cái rằng sự tôn trọng là điểm khởi đầu tự 

động cho tất cả mọi mối liên hệ. 

Xin xem trọn Tập Hướng Dẫn Nói Chuyện 
(Conversation Guide) để biết những mách nước 
và góp ý giúp quý vị trong việc nói chuyện 
với giới trẻ về sự tôn trọng. 

Bản Diễn Giải Lời Bào Chữa (Excuse Interpreter) khám 
phá ẩn ý trong những chữ mà ta dùng để nói 
về sự thiếu tôn trọng giữa đàn ông và đàn bà.

Những Điều Cần Làm về Sự Tôn Trọng (Respect Checklist) 
là một phương tiện thực tế giúp quý vị nhận 
diện một số khía cạnh quan trọng của sự tôn 
trọng và sự bình đẳng giới tính để nói chuyện 
với con cái của mình.

Muốn biết thêm chi tiết, xin vào www.respect.gov.au
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https://www.respect.gov.au/resources/cald-materials/vietnamese/
https://www.respect.gov.au/resources/cald-materials/vietnamese/
https://www.respect.gov.au/resources/recognising-disrespect/
https://www.respect.gov.au/resources/the-respect-checklist/
http://www.respect.gov.au

