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Các em đang trải qua rất nhiều thứ vào 
lúc này.

Mọi thứ nghe có vẻ thực sự khó hiểu. Em có thể 
có rất nhiều thắc mắc và cảm giác khác nhau về 
những gì đang xảy ra. 

Cuốn sách này sẽ giúp em tìm hiểu một vài thứ 
trong số đó. 

Em sẽ tìm thấy những thông tin về:
• Ai là người em có thể gặp hay trò chuyện
• Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo  
• Cách kiểm soát cảm xúc của em để thấy  

khá hơn  

Đây là câu chuyện của Isabella. Kinh nghiệm của 
em ấy có thể khác với những gì em đang trải qua 
nhưng có thể giúp em hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dù xảy ra chuyện gì thì em nên biết em không 
cô độc. Những điều này cũng xảy ra với những 
đứa trẻ khác.

Có rất nhiều cách để được trợ giúp và hỗ trợ. 
Đừng sợ hỏi xin người khác trợ giúp. 

Em có thể giữ lại cuốn sách này. Hãy đọc, rồi 
viết xuống, vẽ lên cuốn sách hay làm bất cứ điều 
gì em muốn làm với cuốn sách. Chúng tôi hy 
vọng cuốn sách giúp được em.
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Thôi sủa ngay đi, Bruno!

Chao ôi!!! Tôi không thể 
làm được bài tập này!

Phần 1.

Cô Julie

GÂU!

GÂU!
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Hôm nay, có người từ CPS đến 
nhà tôi.

Cô ấy nói là  
"nhân viên phụ trách.”

 Tôi chưa bao giờ nghe nói 
đến CPS. Người phụ nữ tên 
Julie, nói... 

...đó là Child Protective Services 
(Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em)...

Tôi có bạn bè ở trường, những người coi sóc cho tôi và mẹ tôi cũng vậy.

Nếu chúng tôi thấy 
có trẻ có thể không 
an toàn ở nhà thì 
chúng tôi phải tìm 
hiểu mọi chuyện 
để bảo đảm chúng 
không sao.

Mẹ tôiBạn bè tôi

Bruno

Tôi thấy an toàn.

...và cô ấy đến đây để hỏi về 
mẹ tôi.
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...một vài giáo viên và láng giềng của tôi.

Tôi không thích thế.

Cảm giác như...

Cô Julie muốn nói chuyện với tôi. Và cô ấy 
nói sẽ nói chuyện với...
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...bọn họ đang loan tin đồn về tôi.
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 Tôi nghĩ Mẹ giận lắm.Cô Julie muốn nói chuyện riêng với tôi.

Mẹ có biết cô ấy đến không?
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Em có nói chuyện với người nào như cô Julie chưa? 

Nếu rồi thì em thấy thế nào? 

Nếu chưa thì em nghĩ em sẽ thấy thế nào nếu nói 
chuyện với cô ấy?

Tôi thực sự cần nói chuyện với bạn thân nhất 
của tôi, Alex, về chuyện này vào ngày mai. 

Mình thấy cô Julie và những gì cô ấy hỏi mình 
thật kỳ cục. 

Còn Em Thì Sao?
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Bạn sao thế, 
Isabella? Bạn 
không ăn gì cả.

Tôi không biết 
Chỉ là…mọi 
chuyện ở nhà 
thật kỳ cục. 

Hôm qua, 
tôi phải nói 
chuyện với 
nhân viên 
phụ trách 
này, họ đến 
nhà mình.

Nhân viên 
phụ trách ư?

Có một nhân 
viên phụ trách 
cũng đến nhà 
anh họ tôi sau 
khi cha mẹ anh 
ấy đánh nhau.

Thật 
thế ư?!

Ngày hôm sau 
ở trường...
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Bạn có biết đã xảy ra 
chuyện gì không? Họ có hỏi 
anh ta nhiều câu hỏi không? 

Họ hỏi tôi những điều như, 
có đi học không?

...và nhà mình có đủ thực 
phẩm không?

...và có người 
nào làm tôi bị tổn 
thương không? 

Tôi không biết, nhưng 
anh họ tôi chắc chắn 
không thích điều đó 
chút nào. 

…mẹ anh ấy 
phải tham 

gia một 
lớp học về 
những việc 
phải làm khi 

giận dữ. 

Sau khi nhân viên 
phụ trách nói 
chuyện với anh ấy...

...và tất cả câu hỏi 
đều về bạn trai của 
mẹ tôi, là Michael.

Tại sao họ lại hỏi thế?

Xem này. Tôi đang đi 
học! Tôi chỉ muộn học 
một vài lần thôi!
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Ồ…Hiểu rồi.

 Tôi không biết họ có nói 
chuyện thêm với nhiều 
người ở trường không.

 Mình ghét người 
khác nói về mình.
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CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?

Một nhân viên phụ trách tên Julie đến nhà của 
Isabella để xem em có được an toàn không. Hầu 
hết cộng đồng đều có một văn phòng có nhiệm 
vụ giữ an toàn cho trẻ em. Ở nơi Isabella sinh 
sống, văn phòng này gọi là Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ 
Em hoặc CPS, nhưng ở những nơi khác thì văn 
phòng này có tên khác nhau.

Nếu có người cho họ biết có đứa trẻ có thể không 
an toàn thì họ có trách nhiệm tìm hiểu vấn đề. Họ 
thường hỏi chuyện gia đình và những người khác, 
như láng giềng và giáo viên, để tìm hiểu sự việc. 

Đến phần kết thúc của tiến trình này, được gọi là 
cuộc điều tra, nếu nhân viên phụ trách thấy đứa 
trẻ an toàn thì sẽ kết thúc nội vụ. Nếu nhân viên 
phụ trách thấy gia đình cần được trợ giúp thêm 
thì họ sẽ đến gặp để xem gia đình cần trợ giúp 
thế nào.
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Một vài tuần sau đó ...

Phần 2.

Cú Điện Thoại 
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Mẹ ơi, chuyện gì thế?

Ai đang gọi thế?

tôi nghĩ có chuyện 
nghiêm trọng.

RENG
RENG

RENG
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Con hãy làm bài 
tập đi và đừng có 
làm phiền mẹ!

Mẹ xin lỗi, con yêu. Những 
người này chỉ làm mẹ phát 
điên, họ xen vào việc của 
chúng ta! 

Con biết sao cô Julie lại hỏi 
con những câu hỏi này chứ?

Dạ. con mệt 
mỏi quá rồi.
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Mẹ biết. Nhưng 
cô ấy vẫn chưa 
xong đâu.

 Con có làm điều 
gì sai ư? 

Không. Cô Julie và CPS thấy 
con hiện có thể không an toàn 
khi ở đây. Họ hỏi chuyện nhiều 
người khác nhau về chúng ta. 

Nhưng, 
tại sao?

Con có gặp rắc rối không?
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Họ muốn mẹ gặp 
họ. Rồi họ sẽ 
quyết định...

...xem mọi chuyện 
có ổn không. Hoặc 
họ có thể xem xét 
một thời gian …

Cô Julie nói con có thể  
gặp một người sau giờ học, 
để nói với họ tất cả những 
chuyện này. Con nên đi 
gặp cô ấy ngày mai? 
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CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?

Nhân viên phụ trách yêu cầu mẹ của Isabella 
đến buổi gặp. Trong buổi gặp, họ sẽ tìm ra 
cách trợ giúp nào tốt nhất cho gia đình được 
an toàn.
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Ngày hôm sau, sau giờ học, tôi đến gặp một 
người phụ nữ là Cô Mary. 

Tôi thực sự không muốn.

Phần 3.

Cô Mary
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Thật là hổ thẹn. 

Tôi thấy như mọi người ai cũng biết chuyện của mình vậy.

Những đứa trẻ khác có đến đây không? 
Tại sao chúng phải đến?

Tôi chỉ đi vì cô Julie và mẹ. 

Chúng ta sẽ nói về chuyện 
gì chứ? 

Tôi không nghĩ mẹ là người xấu. 
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Alex nói rằng anh họ của bạn 
ấy đã nói chuyện với Cô Mary 
trước đó… 

...và cô ấy thực sự rất tốt.

Tôi nghĩ mình có thể thử. 
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TÔI KHÔNG 
MUỐN NÓI 

CHUYỆN 
VỚI CÔ!

Tôi 
KHÔNG 

BIẾT CÔ 
LÀ AI!
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Cô Mary hỏi tôi môn học ưa chuộng của tôi ở 
trường là gì. Tôi nói là môn lịch sử.

Rồi cô ấy đưa cho tôi một cuốn sách tô màu. 
Không phải sách tô màu cho trẻ em mà là một 
trong những cuốn tô màu cho người lớn.

Cô ấy hỏi ai là bạn thân nhất của tôi… 
Tôi trả lời là Alex. 
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Những đứa trẻ khác ở trường 
cháu đều có nhân viên phụ 
trách đến thăm gia đình. 

Cô biết cháu 
có thể không 
muốn nói về 
điều đó. Nhưng 
rất nhiều trẻ 
trải qua điều 
như cháu đang 
trải qua.

Chẳng sao cả khi 
đôi lúc, gia đình 
cần trợ giúp.

Họ có thể viếng thăm một 
gia đình vì rất nhiều lý do. 

Kiểu như tôi thấy khá hơn nếu tôi có việc gì đó để làm trong lúc chúng ta nói chuyện.

Thiệt không? Không chỉ 
có tôi là như thế?

Như làm gì?
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Nếu họ nghĩ 
cha mẹ làm tổn 
thương đứa 
con, hay không 
chăm sóc khi 
chúng ốm...

 ...hay không đưa 
chúng đến trường, 
hay để chúng ở nhà 
một mình. 

Một gia đình 
có thể chung 
sống ổn thỏa, 
nhưng nhân 
viên phụ trách 
phải kiểm tra 
để chắc chắn 
về điều đó.

Việc này không thay 
đổi con người của cháu. 

Cô Mary cũng cố gắng giúp tôi nói về cảm giác 
của mình! 

Mình 
ghét cho 
biết cảm 
xúc. 
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...và điều đó làm 
cháu sợ... 

...và cô ấy nói điều này tốt lắm. 

Tôi kể cho cô ấy nghe về nhật ký tôi viết mỗi tối...

Cô ấy nói với tôi rằng điều tốt là khi tôi thể hiện cảm xúc của mình bằng cách nói ra hay viết ra. 

Nhưng…điều này thật sự giúp tôi thấy khá hơn. Tôi biết nghe có vẻ hơi lạ. Nhưng, sao cũng được. 
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Cô sẽ gặp cháu 
vào tuần tới chứ?

Như hít thở sâu và nhẩm đếm ngược từ 10 trong đầu. 

Cô ấy chỉ cho tôi một vài việc tôi có thể tự làm để lấy lại 
bình tĩnh khi tôi bắt đầu thấy căng thẳng.  

Hay nhẩm theo bài hát yêu thích 
của tôi.  

Được rồi.
Chào!
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Đặt bàn tay lên bụng. Hít vào một 
hơi trong ba nhịp đếm và để hơi 
làm bụng phình lên. 

Nín thở khi trong 
hai nhịp đếm.

Rồi thở ra thật chậm và để hơi 
thoát hết ra khỏi bụng. Lặp lại điều này ba lần.

Em cũng có thể nhắm mắt khi hít thở.

Cô Mary đã chỉ cho Isabella cách vận dụng bài tập thở để 
giữ bình tĩnh. Em có thể thử cách này khi thấy căng thẳng 
hoặc lo lắng.

Mẹo Hít Thở 
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CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?

Cô Mary đã giúp Isabella nhận ra những cảm 
xúc của em về mọi chuyện đang xảy ra. 

Em cũng có thể xin trợ giúp. Em có thể gặp 
nhân viên xã hội hoặc người cố vấn. Người hỗ 
trợ hoặc nhân viên xã hội sẽ giúp em. 

Đừng ngại xin trợ giúp từ một trong những 
người lớn đang lo liệu nội vụ của em, họ cũng 
có thể tìm người khác để giúp em cho biết cảm 
xúc của mình.
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Mọi chuyện trở lại bình thường đôi chút…

Phần 4.

Buổi Gặp của Mẹ 



Cảm
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Tôi thấy hình như giáo viên luôn muốn có câu 
trả lời đúng...

Tôi không ghét gặp Cô Mary mỗi tuần.

Chà, ngoại trừ... ...Cô Mary cũng là một phần của việc  đó. 

...nhưng không phải Cô Mary.



Cảm
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Dù sao, tôi vẫn không thích khi 
cô ấy hỏi về cảm giác của tôi.

Có nhiều người quanh Isabella có thể hỗ trợ cho em. Bạn thân 
nhất của em, là Alex, rồi mẹ em và Cô Mary giúp em theo nhiều 
cách khác nhau.

Em có thể tự nhắc mình về những người em có thể xin hỗ trợ 
trong cuộc sống. Có những ai trong vòng hỗ trợ cho em? Họ làm 
gì để giúp đỡ em?

Gia Đình 

Em

Vòng Hỗ Trợ

Bạn Bè và Người Lớn Khác 

BARF
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Con có nhớ 
cô Julie 
không? 

Hôm nay là ngày con phải đến gặp cô ấy ở tòa. Cô 
ấy nói cần thêm một chút thông tin nên con phải đi 
để nói với họ về chúng ta.

Mẹ ơi, hôm 
nay là ngày 
đặc biệt ở 
chỗ làm ạ?

 Cô ấy cũng mặc nhiều bộ quần áo khác nhau hơn 
thông thường mặc đi làm. 

Giống như tôi trước mỗi kỳ thi 
quan trọng ở trường.  

Có một ngày, Mẹ có vẻ lo lắng.
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Mình biết từ đó trên TV…

Tòa án ư?
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Chúng ta 
phải đi thôi! Con không thể muộn học được! 

Tôi không thể chú ý trong bất cứ lớp học nào.
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Tôi không hiểu mẹ 
tôi đang làm gì.

Bà ấy có ổn không.

Mọi chuyện có gì thay đổi không.
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Không phải mọi chuyện ở nhà 
lúc nào cũng tốt, nhưng ai mà 
chẳng như thế, phải không?

Tôi không muốn 
mọi thứ thay đổi.

NHÀ
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Hôm nay 
con đi học 
thế nào? 

Dạ thường thôi. 
Chuyện gì xảy 
ra ở tòa thế? 

Ngay khi chuông vừa reo, là tôi vội vã về nhà.

RENG
RENG

RENG
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Mẹ có nói về con
không ạ?

Rồi giờ thì 
sao nữa?

Có, chúng ta đã 
nói con thông 
minh ra sao, con 
thích đọc sách 
và chơi với bạn 
bè thế nào.

Chà, Michael 
không được 
phép qua nhà 
chúng ta nữa. 

Julie hỏi về việc con 
đi học muộn nhiều 
lần, về nhà chúng ta, 
và Michael, nhưng 
mẹ nói rằng giáo 
viên của con chỉ nói 
điều tốt về con thôi.

Họ còn nói gì nữa?
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Và mẹ phải tham 
gia một số lớp học 
vì Julie thấy mẹ cần 
được giúp đỡ để lo 
cho con...

...và mẹ cần học 
thêm cách có mối 
quan hệ lành mạnh 
với những người 
như Michael.

...khi mẹ tham 
gia lớp học. Như 
hội thảo giữa phụ 
huynh và giáo 
viên. Và hy vọng 
mẹ sẽ đạt. 

Giống như ở 
trường học ấy.  
Mẹ sẽ nói chuyện 
với một số người 
để chắc chắn mẹ 
làm tốt...

Trường học ạ? 
Có trường học 
cho người lớn ạ? 
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Người lớn, 
hả? Họ cũng nói muốn tiếp tục 

kiểm tra chúng ta để chắn 
chắn mọi việc đều tốt...

...con có thể thấy Julie 
hay một trong những 
đồng nghiệp của cô ấy ở 
quanh trường hay nhà. 
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Còn 
chuyện—

Đủ rồi! Giờ thì đủ rồi. 
Không hỏi nữa. Mẹ cần 
đi nằm.

Tại sao cô Julie vẫn quay lại? Cô ấy có 
thể cho chúng ta biết phải làm gì không? 

Tôi đã có rất nhiều người lớn trong cuộc đời 
mình rồi—Tôi không muốn có thêm người nữa!
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CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?

Nhân viên phụ trách thấy mẹ của Isabella cần 
được giúp đỡ để chăm sóc em. Họ đã gặp mẹ 
của em ở tòa án để nói về điều này và xem mẹ 
em cần giúp đỡ thế nào. 

Nhân viên phụ trách có thể hỗ trợ gia đình để 
họ được an toàn hơn trong ngôi nhà. Họ có thể 
giới thiệu nhiều “dịch vụ” như lớp học làm cha 
mẹ, người trị liệu để giải tỏa cảm xúc và căng 
thẳng, và giúp đỡ những việc ở nhà như dọn 
dẹp hoặc có đủ thực phẩm. Họ cũng có thể yêu 
cầu gia đình tuân theo quy định, như bạn trai 
của mẹ Isabella không được qua nhà nữa.
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Chẳng có gì thực sự thay đổi sau khi mẹ tôi 
đến buổi gặp ở tòa.

Phần 5.

Cô Julie Tới Thăm



46

Nhưng cô Julie vẫn ghé qua hàng tháng.

Tôi có thể hiểu mẹ mệt mỏi vì phải đi làm và 
đến những lớp học này. 

Lúc nào cũng vậy khi cô Julie viếng thăm. Mẹ sẽ bảo 
tôi sang phòng khác.

Và đôi khi mẹ giận dữ với tôi, như thường thôi. 
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Họ nói chuyện. Rồi đến lượt tôi nói chuyện 
riêng với cô Julie.

Cô ấy hỏi tôi những câu hỏi giống nhau như...

Rồi cô ấy bỏ đi. 

Mọi việc 
ở nhà thế 
nào?  

Cháu có đi 
học đúng 
giờ không?  

Gần đây 
cháu có gặp 
Michael 
không?

Lại nữa... Và lại nữa... Và lại nữa...
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CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?

Sau khi nhân viên phụ trách yêu cầu mẹ của 
Isabella tham gia dịch vụ, Julie thường xuyên 
ghé qua để kiểm tra gia đình xem tình hình 
của họ như thế nào. 

Nhân viên phụ trách sẽ tiếp tục theo dõi cho 
đến khi chắc chắn trợ giúp có tác dụng. Khi 
thấy rằng ngôi nhà đã an toàn thì họ sẽ không 
viếng thăm gia đình nữa và kết thúc nội vụ. 

Nếu dịch vụ không làm cho mọi thứ ở nhà tốt 
hơn và vẫn không an toàn cho trẻ thì nhân 
viên phụ trách có thể yêu cầu gia đình ra tòa. 
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Rồi có một tháng khi Julie 
đến, mọi việc đã khác. Chào Isabella. Cô có thể vào 

được không? Mẹ cháu có nhà 
không?

Phần 6.

Lần Tới Thăm Khác 
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Chào cô Julie. Mẹ 
cháu đang ra ngoài rồi 
nhưng cô có thể vào 
nhà để chờ ạ.
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Cháu có phải ở 
nhà một mình 
nhiều không?  

Michael có đến 
nhà thường 
xuyên không?  

Mẹ cháu đâu?

Dạ…Cháu không biết. 
Cháu nghĩ lúc này mẹ cháu 
đang ra ngoài với bạn rồi.  

Mẹ ơi! Cô 
Julie đây nè!
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Ồ…Isabella, đi làm bài 
tập của con ở phòng 
khác đi. Đi ngay!

Mẹ ơi! Sao thế?

Cô Julie cần nói 
chuyện với con!
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Mẹ ơi, chuyện gì thế ạ? 
Cô ấy nói gì?

Mẹ không biết—chúng 
ta phải chờ xem.

Tôi đã biết có gì đó không ổn. 

Rồi cô ấy hỏi tôi nhiều câu hỏi về việc ở nhà một mình và gặp Michael. 

Cô Julie hỏi tôi những câu hỏi cô ấy thường hỏi: Rồi cô ấy bỏ đi.

Ở trường 
thế nào? 

Vâng.

Cháu có đi học 
đúng giờ không?
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Thôi ngay! Con đang 
làm bài tập!

Mẹ ơi! 

Tại sao? Con đã nghĩ 
lần trước ỔN rồi chứ?

Cái chảo.  
Mẹ làm ồn quá đấy!

Cái gì?!

Ồ. Về buổi gặp. 
Mẹ thấy thật căng 
thẳng. Việc này làm 
mẹ phát điên lên.

Cuối tuần đó...

CỌC
CỌC

CỌC

CỌCCỌC

CỌC
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Julie muốn nói 
về buổi thăm 
trước của cô ấy. 

Isabella, lần này cô ấy 
cũng muốn con đến tòa. 

Nhưng con 
không muốn 
đến tòa án!

Cái gì?? Tại sao 
con phải đi?

Họ sẽ hỏi con 
chuyện gì?

Nếu con không 
biết câu trả lời 
thì sao?

Thì thẩm phàn muốn 
gặp và nghe lời con nói. 
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Mẹ ơi, con sợ. 
Con không muốn 
làm việc này.

Được rồi. Được rồi. Mẹ biết 
điều ấy có vẻ đáng sợ...

...nhưng sẽ có một người hỗ trợ 
ở đó, họ sẽ giúp con.

Xem này. Chúng ta 
sẽ nói về chuyện này 
sau nhé. Giờ thì đi làm 
xong bài tập đi. Sắp 
tới con có bài kiểm tra 
nào đấy chứ?

Dạ...

Điều đó thật 
đáng sợ!

Sẽ thế 
nào nhỉ?

Ừm có lẽ Cô Mary 
có thể giúp mình?

Tòa án ư?!?! 



57

Ngày hôm sau...

Xin chào, Isabella!

Cháu khỏe 
không?

Được rồi.

Được 
rồi.

Cô Mary, họ muốn cháu đến 
tòa! Cháu không muốn đi. 
Cháu không biết phải nói gì. 
Cháu sợ.

Cháu vào đi, 
ngồi xuống nào. 

Hãy dành vài phút lấy bình tĩnh lại 
rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhé. 
Cháu có muốn thử bài tập thư giãn 
này không?
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Trước hết, đứng thẳng 
người, hai tay ở bên 
hông, giống như một 
sợi mì chưa nấu chín.

Hít một hơi thở sâu, 
rồi thả lỏng toàn bộ cơ 
thể như một sợi mì đã 
nấu chín.

Thử làm vài lần nữa. Làm vậy có vẻ  
ngớ ngẩn, nhưng tác dụng tốt!

Cô Mary chỉ cho Isabella cách khác để thư 
thải cơ thể khi em giận. 

Sợi Mì
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Cháu thấy khá hơn chưa?

Được rồi. Vậy là cháu 
phải đến tòa nhỉ?

Cháu biết đấy, 
nhiều trẻ cô hỗ 
trợ cũng phải 
đến phiên tòa. 

nhưng nếu 
cháu nói 
sai điều gì 
thì sao?

Việc này không 
phải đáng sợ gì 
cả. Nhưng cô 
hiểu cháu có thể 
thấy thế...

Mẹ cháu nói họ 
muốn gặp cháu

và hỏi cháu,

Một chút ạ.
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Cháu sẽ không nói điều gì 
sai cả. Chỉ nói về những điều 
cháu biết hay nhìn thấy thôi.

Chỉ là những 
việc đã xảy ra. 

Dạ. Cháu không 
biết…Chỉ là... 

...Cháu
thấy như 
đây là 
lỗi của 
cháu. 

Đây không phải 
lỗi của cháu! 
Cháu không phải 
chịu trách nhiệm 
cho những việc 
mẹ cháu làm.  

Cháu không 
làm gì sai cả.

cô Julie 
đến 
nhà lần 
trước …

Nếu cháu không 
mở cửa khi...
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Nhưng cháu 
không muốn 
mẹ gặp rắc 
rối.  

Cô biết mà. Và 
cháu không làm 
gì để mẹ gặp rắc 
rối cả. 

Dạ...

Cháu biết đấy, 
khi cháu đến 
tòa, thường 
có một người 
hỗ trợ sẽ giúp 
cháu. Cháu đã 
gặp họ chưa?

Mẹ cháu nói 
có người hỗ 
trợ nhưng 
cháu chưa 
gặp họ.

Ồ, tốt. Họ rất tốt. Việc 
của họ là giúp cháu và trả 
lời thắc mắc của cháu về 
phiên tòa. 

Chúng ta sẽ gặp lại sau 
khi cháu đến gặp người 
hỗ trợ nhé, được không?

Dạ...
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CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?

Isabella nhận ra em phải đến tòa án. Đôi khi, 
trẻ em phải làm điều này. Nếu em phải đến tòa 
thì có thể xin giúp đỡ để hiểu việc này như thế 
nào và sẽ ra sao.  
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Một vài ngày 
sau...

Phần 7.

Tòa Án
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Chào Anita!
Xin chào! Cháu là 
Isabella phải không?

Chú là Chakrii. 

Rất vui được gặp cháu. Chú 
là người hỗ trợ cho cháu và 
chú sẵn sàng giúp cháu khi 
cháu đến phiên tòa. 

Cháu có muốn đến văn 
phòng của chú để nói chuyện 
thêm một chút không? 

Đi đi con. 
Mẹ sẽ đợi 
ở đây.

Dạ

Được 
rồi.
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Vậy cháu 
học lớp 
mấy rồi?

Được rồi.
Cháu không 
thích ở đây 
lắm, phải 
không?

Chú hiểu rồi. Chú phải 
đến tòa khi còn là 
trẻ nhỏ, và chú cũng 
không muốn. Nhưng 
không sao đâu.

Ừ. Cháu có 
muốn biết thêm 
một chút về 
chuyện gì sẽ 
xảy ra không?

Cháu có 
thích môn 
học nào 
không? 

Lớp 4 ạ.

Không.

Thiệt 
không?

Được 
rồi.

Lịch 
sử ạ.

Tại sao chúng ta không 
đến xem phòng xét 
xử trước nhỉ, để chú 
có thể cho cháu biết 
về tất cả những người 
cháu sẽ gặp khi chúng 
ta đến phiên tòa.
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Chakrii đưa Isabella đến xem phòng xét xử và cho em biết tất cả 
những người sẽ có mặt ở đó và họ làm gì ở phiên tòa.

Nếu em phải đến phiên tòa thì phòng xét xử có thể hơi khác một 
chút nhưng một số người em gặp thì có thể giống nhau. 

Em có thể sử dụng hình vẽ này để hỏi một trong những người 
lớn tham gia nội vụ của em về mọi người và công việc của họ.

Phòng Xét Xử
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Phòng xét xử là như vậy đó. 
Chú sẽ đi cùng với cháu vào 
ngày có phiên tòa, nếu được. 

Thẩm phán có thể 
muốn cháu đi chỉ 
một chút... 

Ông ấy có thể yêu cầu 
cháu làm chứng, hay 
trả lời câu hỏi về cuộc 
sống và nhà cháu.

...hoặc có thể yêu 
cầu cháu ở lại để trả 
lời một vài câu hỏi. 
Tùy theo. 

Cháu phải 
làm gì?
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Nếu họ hỏi cháu 
điều gì cháu không 
hiểu thì sao?

Nếu họ hỏi cháu điều gì 
khó hiểu thì cháu cứ nói 
cháu không hiểu rồi họ sẽ 
hỏi lại một lần nữa. Và cháu 
luôn có thời gian để trả lời.

Nghe có vẻ thật đáng sợ.
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Chú đã làm 
vậy à?

Chú biết cháu có thể thấy 
thế. Chú vẫn thấy lo lắng khi 
phải nói trước tòa, ngay cả 
khi chú làm thường xuyên.

Vậy à. Nhưng chú sẽ thử những 
cách thư giãn để giữ bình tĩnh.

Như hít thở và những thứ khác?

Đúng rồi! Cháu 
biết về điều đó hả? 

Cô Mary đã 
chỉ cho cháu.
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Thật tuyệt. Chú cũng cố gắng 
hình dung xem chú muốn mọi việc 
diễn ra thế nào trước khi đi vào và 
điều này giúp chú tự tin hơn.

Chú sẽ gặp cháu 
trong phiên tòa 
tuần tới, được chứ? 

Gọi cho chú nếu 
cháu có thắc mắc 
gì nhé, được chứ?

Được rồi.

Dạ được, 
cảm ơn chú. 

Tạm biệt 
chú Chakrii.
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Sẵn Sàng

• Nên ngủ thật nhiều vào đêm 
hôm trước.

• Nên ăn chút gì đó trước khi 
đến tòa. Việc này sẽ giúp 
em thấy khá hơn và có năng 
lượng để vượt qua chuyện 
này.

• Em không cần phải ăn mặc 
chải chuốt, nhưng hãy mặc 
thứ gì đó đẹp hơn bình 
thường một chút nếu có thể 
được. Nên mặc bộ đồ nào 
làm em thấy dễ chịu.

• Có thể sẽ mất nhiều thời 
gian chờ đợi nên hãy mang 
theo thứ gì đó để đọc, chơi 
hoặc làm trong khi chờ đợi.

• Nếu có một đồ vật đặc biệt 
giúp em thêm bình tĩnh thì 
hãy mang theo.

Lo Lắng 

Nếu em thấy lo lắng thì hãy thử 
một trong những điều sau đây:

• Cố gắng hình dung cách em 
muốn phản ứng với những việc 
khác nhau. Nghe có vẻ ngớ 
ngẩn, nhưng hình dung ra mọi 
thứ sẽ giúp em bình tĩnh hơn.

• Thử hít thở sâu và thở ra một vài 
lần. Việc này thực sự hữu ích!

• Giữ yên cơ bụng rồi sau đó 
thả lỏng. Làm một vài lần.

• Nếu có thể được thì hãy đi 
dạo hoặc vận động cơ thể 
để bỏ bớt năng lượng thừa. 
Em cũng có thể thử đi bộ 
thật nhanh trong vài giây, 
rồi hít thở sâu và đi thật 
chậm trong vài giây, rồi lại 
đi nhanh rồi chậm, nhanh rồi 
chậm vài lần nữa.

• Nếu có lời cầu nguyện 
hoặc bài hát đặc biệt quan 
trọng với em thì hãy thử 
cầu nguyện hoặc hát to hay 
nhẩm trong đầu. 

Chú Chakrii đã chỉ cho Isabella những điều khác nhau để bớt 
lo lắng và sẵn sàng cho phiên tòa.

Đây là một số điều chú Charkii đã chỉ cho em.

Sẵn Sàng Đến Phiên Tòa 
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Isabella dùng danh sách của chú Chakrii để hoạch định cho 
ngày đến phiên tòa. Nếu muốn thì em cũng có thể dùng trang 
này để hoạch định cho mình.

Những việc tôi sẽ làm để chuẩn bị sẵn sàng:

Nếu thấy lo lắng, tôi sẽ:

Tôi sẽ chia sẻ về cảm giác của mình với:

Sau đó, tôi sẽ làm việc tôi thích:

Xin hỗ trợ 

• Hãy nghĩ xem người nào có 
thể giúp em biết rõ cảm xúc 
của mình và người nào có 
thể giúp em trong phiên tòa. 

• Có người hỗ trợ, bạn bè hay 
người nào trong gia đình có 
thể cùng em đến tòa không? 
Nếu có thì em có thể nhìn 
vào họ nếu thấy lo lắng.

Vượt qua 

• Khi mọi chuyện kết thúc, thì 
nên làm một điều gì mình 
thích, như xem một bộ phim, 
ăn một bữa ưa chuộng hoặc 
dành thời gian với một người 
bạn. Hãy nghĩ đến điều gì 
em muốn làm. 

Hoạch Định của  
Tôi cho Ngày Ra Tòa



74

Tuần tới cả hai chúng ta sẽ sẵn sàng cho  
phiên tòa.

Xin chào, Isabella!
Chào Anita!

Giờ mẹ phải đi vào đây, 
Isabella. Mẹ sẽ gặp con 
sau, được chứ?
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Dạ.

Chúng ta sẽ ở đây cho 
đến khi họ gọi chúng ta 
vào, được không? Cháu 
có việc gì để làm không?

Viên chức tòa án đến dẫn chúng ta vào sau 
một lúc.
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Thẩm phán không giống như tôi hình dung 
nhưng ông ấy tốt.

...rồi hít thở sâu trước khi trả lời, cũng giúp tôi 
bình tĩnh hơn. 

Thật khó hiểu vì có một cái micro và thẩm 
phán nói họ sẽ ghi âm lại những gì tôi nói.

Tôi thấy lo lắng khi họ hỏi về Michael nhưng 
tôi luôn nhìn chú Chakrii...

Tôi nói về mình và mẹ.
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Rồi giờ thì sao nữa?

Thẩm phán sẽ quyết định 
việc gì xảy ra tiếp theo và 
sẽ cho chúng ta biết. 

Rồi mọi việc đã xong nhanh 
chóng. 

Sau đó, chú Chakrii cho biết tôi đã làm rất tốt. Cũng không tệ lắm, tôi đoán thế. 
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Chú không biết họ sẽ quyết 
định thế nào, Isabella, nhưng 
hôm nay cháu đã làm rất tốt. 

Chú sẽ cho cháu biết 
ngay khi cô nghe tin. 

Tối đó, Mẹ nói tôi có thể đi xem phim ở nhà Alex. 
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Tôi thấy mình trở lại là một đứa trẻ bình thường.

Tôi đã bận đến nỗi không gặp bạn ấy một thời gian dài.
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CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?

Isabella và mẹ em đến tòa án để gặp thẩm 
phán. Đôi khi, thẩm phán sẽ chỉ muốn gặp 
đứa trẻ nhưng cũng có lần, họ muốn trẻ đến 
tòa để trả lời câu hỏi. Điều này gọi là làm 
chứng trước tòa.

Isabella được trợ giúp từ một người hỗ trợ, họ 
giải thích cho em việc làm chứng trước tòa sẽ 
như thế nào và giúp em chuẩn bị sẵn sàng. 

Sau khi nghe thông tin mọi người nói tại tòa, 
thẩm phán sẽ quyết định xem trẻ ở nhà có an 
toàn hay không và cha mẹ hoặc người giám 
hộ có phải tiếp tục những dịch vụ như tham 
gia lớp học hay tuân theo những quy định 
khác hay không. 

Nếu thẩm phán thấy đứa trẻ ở nhà không an 
toàn thì họ có thể yêu cầu chúng ở với người 
khác, như một người trong gia đình, người 
bạn của gia đình hoặc một gia đình trợ giúp 
khác, cho đến khi nhà an toàn cho chúng.
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Câu chuyện của Isabella cho thấy có thể xảy 
ra một số điều trong Tòa Án Gia Đình hoặc 
Người Thuộc Quyền. 

Kinh nghiệm của em có thể khác với của cô 
bé vì rất nhiều điều khác nhau có thể xảy ra. 
Nhưng càng biết nhiều về những gì sẽ xảy ra 
thì em sẽ càng sẵn sàng và có tự tin hơn để 
yêu cầu những điều em muốn hoặc cần. 

Em có thể cho ý kiến về những gì xảy ra. Đừng 
ngại yêu cầu trợ giúp, nêu thắc mắc và tìm 
hiểu quyền hạn của em trước tòa.

Lời Bạt.
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