
Tôi là 
Malik



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

Mọi việc có thể thực sự làm em rối trí. 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:
• Những người em có thể gặp hoặc nói 

chuyện
• Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo  
• Cách kiểm soát cảm xúc của em để thấy 

khá hơn

Đây là câu chuyện của Malik. Kinh nghiệm 
của cậu bé 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. Đọc sách, 
viết, vẽ lên 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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Phần  1.

Xảy Ra Chuyện Gì Đó 
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Nè Malik, bạn sao thế?  
Bạn thường ăn xong ngay 
cả trước khi tôi ngồi xuống! 

Bạn nói gì?  
À, không có gì. 



Mình không thể nói với Alex về 
chuyện đã xảy ra. Mình biết cô 
ấy sẽ nghĩ mình gặp chuyện. 

Mỗi lần mình nghĩ đến chuyện 
đã xảy ra, là bụng mình lại đau. 

Hôm nay, chúng ta nói về Đại Hội 
Hiến Pháp Hoa Kỳ. Ai có thể cho 
mọi người biết...

Bạn nói gì? Vậy à. 
Tôi cũng thế.

Phải không, 
Malik?

RENG
RENG
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Malik, em có thể 
gặp tôi sau khi tan 
lớp này không?

Ôi,…

Nè Malik?

Malik!

Ừm! Ai quan 
tâm chứ?!

RENG



Em không gặp 
vấn đề gì chứ. 
Thầy lo cho Em 
đấy. Thầy chỉ 
muốn chắc là 
Em không sao. 

Ồ. Dạ, 
không có 
gì đâu. 

Mình không ngờ 
ông ấy để ý.

Em nghĩ… chà… chỉ là… 
hiện có nhiều… chuyện 
ở nhà, Em đoán thế. 

Em xin lỗi đã 
không chú ý.

Nè Malik, hôm nay em thế nào? 
Em có vẻ xao lãng. Em không 
giống bình thường gì cả.
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Em có muốn nói về chuyện 
đó không?

À không. Em 
không sao. Dạ 
Em phải đi đây. 
Được không ạ?

Được. Này, 
thầy ở đây nếu 
Em đổi ý nhé. 
Và thầy biết 
cố vấn học 
đường cũng là 
người rất tốt. 

Dạ.Vâng. 
Xin cám ơn. Vâng. Thật là tệ.

Người nào cũng có thể 
nhận thấy điều gì đó 
không đúng! Tôi không 
thể giấu diếm được nữa!

Có lẽ điều tốt là 
tôi phải đến gặp 
người phụ nữ đó 
vào hôm nay.

Tôi phải nói với 
ai đó, không thì 
tôi nổ tung mất!



Cháu thích vẽ 
phải không?

Vâng, ...chỉ 
một chút. 

Một vài giờ sau, tại văn phòng 
của người trị liệu, Cô Priya…

Cô biết tô màu có vẻ chỉ 
dành cho trẻ nhỏ, nhưng 
cô có một cuốn sách tô 
màu cho người lớn, cháu 
có muốn xem không. 

Đó thực sự 
là một cách 
tuyệt vời để 
giảm bớt căng 
thẳng đấy. 

Cháu có thể 
vẽ hay tô màu 
trong lúc chúng 
ta nói chuyện, 
nếu cháu muốn. 

Cô cũng thích chúng! 
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Tô Màu 

Cô Priya nói với Malik rằng vẽ và tô màu có thể giúp cậu ấy 
thấy thoải mái hơn. 

Em có thể thử để xem việc này có giúp được em không. 
Dùng trang tô màu này như Malik đã làm. Hay thử vẽ vào sổ 
tay của em. 



Cháu có thể thấy khá hơn khi làm gì đó 
trong lúc chúng ta nói chuyện. Cháu có muốn nói thêm 

chút nữa về cảm giác 
của cháu không?

Dạ...

Chỉ là…Tô màu là điều tốt, nên…

TÔI RẤT
GHÉT NÓI 

VỀ CẢM 
GIÁC!
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…có ngày cảnh 
sát đã tới …

…về những chuyện đã xảy ra …

…và rồi cháu nói chuyện với nhiều người khác nhau …

Cháu nên đến đây để 
kể cho vài người biết 
về những gì đã xảy ra.

Cái này ở đâu ra?

Rồi anh ta nói gì?



…Nhưng cháu đã nói chuyện với người phụ nữ này. Cô ấy nói cô ấy là 
người hỗ trợ. Cô ấy tốt…

Chào Malik, cô là 
Chantelle. Cháu 
có muốn hỏi cô 
điều gì không?

Có rất nhiều người 
tham gia vào việc 
riêng của cháu!
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Tại sao ngưới 
lớn không chỉ 
cứ nói chuyện 
với nhau nhỉ?! 

Cháu đã bao giờ 
đọc một cuốn 
sách có nhân vật 
thám tử chưa?

Nhân vật thám tử trong cuốn 
sách thường hỏi rất nhiều câu 
hỏi để tìm hiểu xem đã xảy ra 
chuyện gì, đúng không?

Thưa vâng.

Hình như cảnh sát và những 
người lớn khác đang muốn 
biết chuyện gì đã xảy ra.

Cháu biết ý cô mà!

Dạ.



Vâng, cháu 
đoán thế. 

Cô biết là thật 
khó tiếp tục nói 
về chuyện này. 

Cháu chỉ không thích việc nhiều 
người khác nhau phải biết. 

Dạ…
Thật là xấu hổ!
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... nhưng họ hỏi cháu về những điều 
vặt vãnh chẳng liên quan gì cả! Như 
ở trường cháu học hành thế nào, và 
cháu đi đâu khi mẹ phải làm việc 
trễ. Tại sao điều đó lại quan trọng?

Cô biết, nghe 
có vẻ kỳ cục, 
nhưng họ chỉ 
muốn hiểu cháu 
và cuộc sống 
của cháu thôi.

Cô… cô 
có biết 
chuyện sẽ 
thế nào 
không?

Cô xin 
lỗi, Malik. 

Cô biết, 
không biết 
gì cả thì thật 
khó chịu.



Cô nghĩ cảnh sát 
đang xem họ có đủ 
thông tin để bắt giữ 
và tiếp tục nội vụ 
này không. 

Nhưng cháu 
nói có người 
hỗ trợ, đúng 
chứ? 

Dạ. Cô Chantelle ư?

Dạ. Ngày mai.

Cô ấy sẽ có thể 
cho cháu biết 
thêm về những 
gì xảy ra. 

Cháu sẽ sớm gặp 
lại cô ấy sớm chứ?

18



19

Cám ơn Cô Priya.

Dạ.

Ồ, tốt. Cô rất vui 
khi nghe điều này. 

Cô biết cháu sẽ phải đi 
sớm thôi. Tại sao chúng 
ta không hẹn một buổi 
vào tuần tới nhỉ? 

Cảm ơn Malik về 
bức tranh nhé!



BuồnVui

Giận dữ Bình tĩnh Ngạc nhiên

Lo lắng Đáng kinh

Em Thấy Ra Sao?

Malik nói với Cô Priya về những cảm giác của em. 
Em nghĩ Malik thấy thế nào? Em thấy thế nào?
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CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?

Nếu có người phạm luật hoặc làm bị thương 
người khác thì cảnh sát sẽ bắt đầu nội vụ và 
tìm hiểu chuyện đã xảy ra. Điều này gọi là 
cuộc điều tra.

Trong câu chuyện của Malik, em là “nhân 
chứng” vì đã thấy những gì xảy ra và là “nạn 
nhân” vì em bị thương. Em đã gặp những người 
lớn khác phụ trách nội vụ và họ hỏi em về 
những gì đã xảy ra.

Người lớn sẽ nói chuyện với những người khác 
để tìm hiểu thêm thông tin. Thông tin về những 
gì đã xảy ra được gọi là bằng chứng.

Sau cùng, nếu cảnh sát không thể tìm thấy đủ 
bằng chứng thì nội vụ kết thúc. Nhưng điều 
này không có nghĩa sự việc không xảy ra.

Nếu họ tìm thấy đủ bằng chứng thì nội vụ sẽ 
được chuyển sang bước tiếp theo.



Ngày hôm sau, Mẹ đưa tôi 
đến gặp người hỗ trợ của tôi, 
là Chantelle.

Trước đó, tôi chẳng biết người hỗ 
trợ là thế nào. Nhưng cô ấy nói 
việc duy nhất của cô ấy là giúp tôi 
và mẹ tôi. 

Phần 2.

Người Hỗ Trợ 
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Con có thực sự phải 
đi không, Mẹ? Con 
phát mệt phải nói 
chuyện với người 
lớn lắm rồi.

Vâng, cô ấy là 
người cho con 
hỏi chứ không 
chỉ hỏi con hàng 
triệu câu hỏi.

Con đoán 
thế.

Không Mẹ ạ. 
Con muốn 
đi một mình, 
được không?

Mẹ biết, Malik. Nhưng 
cô ấy không phải 
người con thích sao? 

Thật tốt quá! Mẹ cá là 
giờ con có rất nhiều thắc 
mắc, phải không?

Con có muốn mẹ đi 
cùng với con không?

Vâng. Mẹ sẽ ở 
ngay đây thôi, 
nếu con cần mẹ.



Cô ấy cũng biết mọi chuyện về vụ này.Cô Chantelle thực sự rất tốt. 

Malik ơi, không biết 
có ai đã nói với cháu 
chưa nhưng cảnh 
sát đã bắt giữ người 
láng giềng rồi. 

Cháu thấy thế 
nào về việc này?

Ồ. 
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Điều này nghĩa là 
cảnh sát đã tìm thấy 
đủ bằng chứng để 
chuyển nội vụ sang 
bước tiếp theo.

Luật sư, làm việc 
cho chánh phủ – 
công tố viên – sẽ 
quyết định làm gì 
tiếp theo với nội 
vụ này.

Cháu có hiểu điều này 
nghĩa là thế nào không? Dạ. Không... không hẳn.

Vậy giờ ông ấy 
bị bỏ tù sao?

Sao cơ ạ?



Khi cảnh sát thấy 
có người vi phạm 
luật thì công tố viên 
sẽ tìm hiểu nội vụ.

Rồi mọi chuyện 
sẽ kết thúc. 

Cô nghĩ chúng ta 
sẽ biết sớm thôi.

Nhưng họ phải quyết 
định tiếp tục nội vụ 
nào. Họ suy xét nhiều 
điều khác nhau. 

Như là nếu họ thấy 
không có đủ bằng 
chứng cho thấy có 
người phạm tội thì họ 
có thể không tiếp tục 
nội vụ đó. 

Vậy nên, nếu họ 
quyết định không 
tiếp tục nội vụ này…?
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Cháu sẽ sớm gặp công 
tố viên phụ trách nội 
vụ này. Tên cô ấy là 
Nadia. 

Cô biết cô ấy cũng 
muốn chắc chắn 
cháu được an toàn.

Cô nghĩ cháu sẽ 
thích cô ấy đấy. 
Cô ấy rất tốt.

Ồ tuyệt, lại một người lớn nữa.  
Mình chắc là cô ấy sẽ muốn 
hỏi mình rất nhiều …

Mình mong 
gắp cô ấy lắm.

Cô nói an toàn 
là sao ạ? Cháu 
không sao cả. 



Tuyệt đấy, Malik. 
Cô rất vui khi cháu 
có nơi an toàn sau 
giờ học. 

Nè, cháu có muốn giải 
lao chút không? Cô 
biết cháu sẽ cần suy 
nghĩ nhiều về điều này.

Hãy cùng thử 
mẹo hít thở này 
mà cô biết...

Dạ. Nghe có 
vẻ tuyệt đấy ạ.

Tốt hơn là cứ 
nói về cảm 
giác của mình!

Thêm nữa, giờ cháu sẽ 
đến nhà của anh/em họ 
khi tan học nên cháu sẽ 
không phải ở nhà người 
láng giềng nữa.
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Mẹo Hít Thở 

Chantelle chỉ cho Malik cách hít thở để thấy bình tĩnh hơn.  
Em có thể thử cách này khi thấy căng thẳng hay buồn bã.

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.



Cháu thấy sao?

Cô biết chúng ta 
còn rất nhiều điều 
cần nói, nhưng có 
lẽ để lần sau nhé? 

Chúng ta sẽ gặp lại 
ngay khi có tin từ cô 
Nadia, được chứ?

Dạ, được, 
Cháu nghĩ 
thế. 

Dạ, chắc rồi.

Dạ? 
Ồ, dạ được. 

Mọi chuyện thế 
nào, con yêu? 

Mình không thể tin là 
nó lại có tác dụng tốt …
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CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?

Cảnh sát đã bắt giữ người láng giềng của Malik 
sau khi họ tìm thấy bằng chứng cần thiết. 

Tiếp theo, công tố viên, là một luật sư làm việc 
cho chánh phủ, sẽ điều tra thêm. 

Rồi công tố viên sẽ suy xét xem họ có tìm thấy 
đủ bằng chứng hay không, và quyết định có 
chuyển nội vụ sang bước tiếp theo hay không.

Ngay cả khi kết thúc nội vụ thì điều này không 
có nghĩa không xảy ra vụ việc.



Tôi đang cố gắng giữ cuộc sống bình 
thường. Gần như có tác dụng.

Phần 3.

Nói Ra 
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Tôi đến gặp Cô Priya nhiều lần. 

Cũng không tệ. 
Cả hai nói về những việc khác nữa. 

Và những thứ trên TV. Hay trường học.Như bạn tôi. 

Không chỉ với nội vụ này.



Và đôi khi nói cả về những việc  
đã xảy ra.

…Cháu biết, cháu chỉ 
thấy như tất cả đều 
là lỗi của mình. Và 
cháu không muốn 
ông ấy ghét cháu.

Cô hiểu tại sao cháu cảm 
thấy thế, nhưng chuyện 
xảy ra không phải lỗi của 
cháu, Malik ạ.

Khi kể với những người lớn khác, đôi khi 
cháu thấy mình nói những điều không 
đúng. 

Nhưng Cô Priya chỉ để tôi nói.

Đôi khi, cháu và cô ấy nói về những 
chuyện vặt như âm nhạc. Nhưng hầu như 
đều nói về vụ việc.

Cháu cũng gặp cô Chantelle. 
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Cô ấy biết nhiều 
về điều gì đang xảy ra 

Rồi cô đã 
nói chuyện 
với Nadia. 

À, là công 
tố viên. 

Nadia?

Ồ. Thưa vâng.

Nadia và nhóm 
của cô ấy thấy có 
đủ bằng chứng 
để đưa ra vụ này 
chống lại ông ra.  



Chà, vụ này có thể 
được tòa xét xử, 
hoặc có thể không.

Như vụ án trên 
tòa ấy ạ? Như 
trên TV sao?
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Tất nhiên. Câu 
trả lời chẳng 
bao giờ là dễ 
dàng cả! Vậy à!

Cô biết điều này 
có thể khó hiểu. 
Có rất nhiều bước.

Công tố viên 
sẽ gặp luật 
sư của người 
láng giềng. 

Và họ có thể đồng ý 
không cần ra tòa xét xử. 

Tất cả họ có thể đều đồng tình 
rằng người láng giềng nói rằng 
ông ta phạm tội gì đấy và phải 
chịu một vài hình phạt. Điều này 
gọi là nhận tội.

Dạ.



À mà, 
phiên tòa 
xét xử là gì?

Phiên tòa xét xử là khi thẩm phán 
và bồi thẩm đoàn, những người từ 
cộng đồng, lắng nghe cả hai phía 
của nội vụ để hiểu chuyện đã xảy ra 
rồi quyết định sẽ làm gì tiếp theo.

Nếu điều này xảy 
ra thì không có 
phiên xét xử nào 
cả. Nhưng việc 
này cần chút thời 
gian nên chúng 
ta sẽ không biết 
ngay được.

Nên cháu biết đấy, 
phần lớn các vụ án 
không kết thúc bằng 
phiên tòa xét xử.

Nhưng chúng ta 
chẳng bao giờ biết 
được. Một số nội vụ 
được đưa ra xét xử.

Tất nhiên là không rồi!!!
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Nhưng rồi chúng ta sẽ biết thôi. 

Cô ấy đúng đấy. Chúng tôi thực sự không 
biết gì trong một thời gian.

Nội vụ sắp được xét xử.  
Thật may mắn cho tôi.

Tôi ghét phải chờ đợi.

Tôi ước có thể cho Alex biết. Cô bé ấy vẫn sẽ là bạn của mình  
không nhỉ?



CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?

Sau khi công tố viên quyết định tiếp tục nội vụ 
thì có thể làm những việc khác nữa. 

Thông thường, người bị cáo buộc và luật sư của 
họ sẽ thương lượng với công tố viên. Nếu họ 
đồng ý, người bị cáo buộc có thể nhận một số 
tội trạng và đồng ý chịu một số hình phạt. Điều 
này gọi là “thỏa thuận nhận tội” (“plea deal.”)

Nếu họ không đồng ý thì nội vụ sẽ được đưa ra 
xét xử. 

Tại phiên tòa xét xử, công tố viên sẽ tìm cách 
chứng minh người này phạm luật và luật sư của 
người bị cáo buộc sẽ chứng minh ngược lại, 
người này không phạm luật.
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Ở cuối hành lang này...

Phần 4.

Sẵn Sàng 



Ở phiên tòa xét xử, 
công tố viên sẽ cố 
gắng cho bồi thẩm 
đoàn thấy rằng 
người láng giềng 
phạm luật và luật 
sư của ông ta sẽ 
cố gắng cho thấy 
điều ngược lại.

Kiểu như 
vậy đấy.

Haha. 
Một vài 
điều thôi!

Phẩm phán và bồi 
thẩm đoàn, là những 
người từ cộng đồng, 
sẽ lắng nghe tất cả 
mọi người và quyết 
định làm gì tiếp theo.

Thưa vâng.Có 
thẩm phán và 
những người khác.

Vâng, đó là lý do 
chúng ta gặp Nadia 
ngày hôm nay.

Vâng, cháu đã thấy điều này trên 
TV rồi, đúng không? Giống như, 
sau cùng, bồi thẩm đoàn sẽ kết 
luận “có tội” hoặc “không có tội”.

Thiệt không? Những 
điều mình thấy trên 
TV là thật ư?!

Malik, cháu có biết nội 
vụ sắp được đưa ra xét 
xử là thế nào không?
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Bồi thẩm đoàn sẽ quyết 
định xem một người có 
làm những gì họ bị cáo 
buộc không. Điều này 
gọi là bản án.

Cô nói bồi thẩm 
đoàn là những 
người từ cộng đồng. 

Cháu có biết họ 
không? Như giáo 
viên của cháu?

Không. Bồi thẩm 
đoàn sẽ là những 
người không biết 
cháu hay người 
láng giềng.

Đấy có phải điều 
mình vừa nói sao?

Rồi nếu họ nghĩ 
người đó có tội 
thì họ hoặc thẩm 
phán sẽ chọn 
loại hình phạt.

Nadia muốn nói chuyện 
với cháu về phiên xét xử 
hôm nay, được không?

Dạ.



Malik, cảm ơn cháu đã 
đến hôm nay. Cô biết 
cháu đã phải chịu đựng 
rất nhiều và có thể khá 
mệt mỏi khi phải nói 
chuyện với mọi người.

Cô cứ nói đi…

Cô sẽ đi thẳng vào việc 
chính. Tụi cô muốn cháu 
làm chứng trước tòa. 
Điều này nghĩa là cháu sẽ 
trả lời câu hỏi trước thẩm 
phán và bồi thẩm đoàn...

Vâng. 
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Tôi biết điều này thật 
khó khăn, thưa Bà 
Ahmed. Nhưng những 
gì đã xảy ra cho Malik 
là một phần rất quan 
trọng trong nội vụ này.

Chúng tôi 
nghĩ—

Chúng tôi cố gắng không cho 
trẻ đến tòa nếu không cần thiết, 
nhưng chúng tôi nghĩ điều này 
quan trọng trong nội vụ này.

Tôi không nghe nữa. 

...từ cô và luật sư của 
người láng giềng, về 
chuyện đã xảy ra.

Không được! Con trai 
tôi đã chịu đựng đủ rồi!



Này, tại sao chúng 
ta không đi dạo một 
lát rồi quay lại nhỉ. 
Được không ạ?

Cô Chantelle đã giúp Malik khi em thấy quá rối bời bằng 
cách kêu em đi dạo chung.

Vận động cơ thể có thể giảm căng thẳng. Có thể đơn 
giản như đi dạo, chạy lên cầu thang, vươn vai, nhảy dây, 
tập thể dục hoặc ngay cả nhảy múa. 

Loại vận động nào sẽ giúp em bớt căng thẳng hơn? 

Hãy Tiếp Tục 

Không có cách 
nào khác. Tôi… 

Nè Malik?

Nè Malik?

Đầu tôi đang căng lên.
Làm sao để tôi thoát khỏi chuyện này?
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Nếu cháu làm chứng 
trước tòa thì có phải 
gặp ông ta không?

Có, ông ta cũng ở trong 
phiên tòa. Nhưng cháu 
không phải nói với ông ra, 
và ông ta cũng không được 
nói chuyện với cháu. 

Malik phải làm gì? 
Sẽ thế nào? 

Và cháu không phải nhìn 
vào ông ta. Cháu có thể 
nhìn cô hoặc người nào 
cháu tin tưởng.

Phải ra khỏi căn phòng đó để thoải mái. 
Nhưng đến lúc chúng ta phải quay lại rồi.

Tôi thử mẹo hít thở xem sao. Và chúng ta 
lại bắt đầu tiếp tục nói.



Sẽ thế nào nếu cháu nói 
điều gì đó không đúng?

Malik, cháu chỉ trả lời 
câu hỏi của cô và luật 
sư của người láng giềng 
về những gì đã xảy ra.

Không có điều gì cháu 
nói là sai cả. Mọi người 
sẽ nhắc cháu nói sự 
thật. Chỉ nói những gì 
cháu nhớ được. 

Và nếu cháu không 
nhớ điều gì thì chỉ cần 
nói là cháu không nhớ. 

Thì cháu sẽ đi! 
Chúng ta ai cũng đều 
phải đi. Cháu luôn có 
thể yêu cầu nghỉ đôi 
chút nếu cần. 

Nếu cháu 
muốn đi 
nhà vệ sinh 
thì sao?

Nếu thằng 
bé bị lẫn lộn 
thì sao? Hay 
không nhớ 
thì sao?

Không sao cả. 
Cháu có thể nói 
là cháu không 
hiểu. Và cháu 
cần bao nhiêu 
thời gian để trả 
lời cũng được.
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Và nếu phiên tòa 
kéo dài thì cô chắc 
chắn sẽ xin giờ nghỉ. 
Được không ạ?

Cô biết cháu có 
thể thấy sợ. 

Và chúng ta có thể 
làm gì đó để việc này 
bớt đáng sợ hơn.

Cô vẫn thấy lo 
lắng khi làm chứng 
và cô rất hay lo. 

Như làm gì?

Thiệt không?

Đúng vậy đó



Chà, cô nghĩ chúng ta nên 
vào xem phòng xét xử, để 
giúp cháu bớt căng. 

Cô sẽ cho cháu biết 
về tất cả những 
người sẽ có mặt ở đó. 

Và chỉ cho cháu biết 
phải đi đến chỗ nào 
khi được gọi vào. 

Phiên tòa đang trống. 
Chúng ta có thể vào xem 
bây giờ nếu cháu muốn? Con thấy sao, Malik?

Dạ được.

Tòa án thực tế sẽ khác nhiều. 
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Tôi nghĩ tòa án có thể lớn, đáng sợ và có đầy người như trên TV.

Nhưng nó chỉ bằng phòng học của tôi thôi! 



Phòng Xét Xử
Chantelle đưa Malik và mẹ của em đến xem phòng xét xử, và cho  
em biết tất cả những người có thể có mặt ở tòa và công việc của  
họ tại tòa.
 
Nếu em phải đến tòa, phòng xét xử của em có thể hơi khác một chút, 
nhưng một số người ở tòa 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.
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Khi nào thì ông ấy 
phải đi khai tòa?

Thằng bé phải làm gì 
nữa để sẵn sàng?

Ồ, vào ngày đó, 
cháu nên ăn mặc 
chỉnh tề một chút. 

Không, có lẽ áo sơ mi cài 
cúc? Và nhớ cho áo vào 
trong quần nhé, được chứ? 

Và vào ngày đó, chắc 
sẽ mất NHIỀU thời gian 
chờ đợi đấy. Cháu chắc 
chẵn sẽ mang theo gì 
đó để làm. 

Như một bộ com 
lê sành điệu ư?

Ồ, tôi sẽ lo cho nó. 

Tôi không chắc. Cần chút 
thời gian để xếp lịch nhưng 
tôi sẽ cho bà biết ngay khi 
có ngày xét xử, được không?
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Được. Ý hay đấy. Hay 
sách tô màu, hay cái 
gì đó để đọc.

Đây là tờ thông tin cô 
đã lập về những việc 
khác cháu có thể làm để 
chuẩn bị cho phiên tòa. 

Phải chuẩn bị trước, đặc 
biệt cho những điều như 
biết phải làm gì, nếu cháu 
bắt đầu thấy căng thẳng.

Cháu có thể mang theo 
sách tập vẽ không?

Con có thích trò 
chơi bài không?

Như làm gì?

Vâng ạ.

Như mẹo hít thở, 
phải không ạ?



Chính xác!

Xin cảm ơn 
Chantelle rất nhiều.

Tất nhiên! Cô sẽ 
cho cháu biết ngay 
khi cô biết ngày có 
phiên tòa, được chứ? 

Tạm biệt.

Chào!

Một vài trẻ mang theo 
những vật nhỏ giúp chúng 
thấy bình tĩnh, như vật may 
mắn, hòn đá nhẵn hay vật gì 
đó cháu có thể bỏ trong túi. 

Nếu cháu bắt đầu thấy 
lo lắng thì có thể đút tay 
vào túi để nắm lấy vật 
đó. Bất cứ điều gì cháu 
thấy hữu ích là tốt!

56



57

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. 

Cô Chantelle đã chỉ cho Malik nhiều điều em có thể làm để 
bớt lo lắng, và một số điều giúp em sẵn sàng cho phiên tòa.

Đây là một trong số những điều cô ấy đã nói với Malik.

Sẵn Sàng Đến Phiên Tòa 



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. 

Malik dùng danh sách của cô Chantelle để lập hoạch định cho 
ngày đến tòa của em. 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 phiên tòa, tôi sẽ làm điều tôi muốn:

Hoạch Định của Tôi cho  
Ngày Ra Tòa
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Tôi xem tờ thông tin của cô Chantelle đưa cho Mẹ rồi chúng tôi chuẩn bị cho ngày ra phiên tòa.

Còn về phần này, 
“Người nào có 
thể giúp con thấy 
rõ cảm xúc của 
mình?” thì sao 

Được. Còn Alex thì 
sao? Hai đứa lúc trước 
luôn ở cùng nhau mà. 
Sao con lại không dành 
thời gian với bạn ấy?

Nếu con không muốn kể 
cho bạn ấy thì cũng không 
sao cả. Nhưng mẹ nghĩ 
tốt hơn con vẫn nên trò 
chuyện với bạn bè. Đó là 
một phần trong cuộc sống 
bình thường, phải không? 

Ồ, con có thể nói 
chuyện với Cô. 
Priya.

Con cũng nghĩ thế. 

Con quá xấu hổ 
để kể cho bạn ấy. 



Hôm nay con đã làm 
rất tốt. Và mẹ sẽ luôn 
có mặt để lo cho con. 

Vâng thưa Mẹ.

Giờ hãy xem con 
muốn làm gì vui vẻ 
sau đó nào…

CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?

Nội vụ của Malik sẽ được đưa ra xét xử.

Công tố viên yêu cầu Malik đến phiên tòa để 
cho biết chuyện đã xảy ra. Điều này gọi là làm 
chứng trước tòa.

Hầu hết trẻ em không phải làm chứng trước 
tòa nhưng một số thì có. Nếu phải làm chứng 
thì việc của em là cho biết những gì đã xảy ra 
và trả lời câu hỏi của luật sư.

Bồi thẩm đoàn sẽ lắng nghe tất cả những 
người làm chứng ở tòa và quyết định xem 
người này có tội hay không.
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Một vài tuần sau đó …

Phần 5.

Tòa Án



Tôi lo lắng đến mức đau cả bụng.

Hít thở giúp thấy khá hơn. Giai điệu bài hát ưa thích cũng thế. 

Không đùa chút nào, 
chúng ta thực sự phải đợi 
rất lâu ở tòa…
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Tôi nghĩ mình sẽ dùng hết cả các trang 
của cuốn tập vẽ!

Cháu không 
sao chứ?

Thưa vâng.



Nhưng mọi chuyện giống như cô 
Chantelle đã nói.

Nhưng tôi nhớ luôn hít thở.

Tôi ngồi ngay gần thẩm phán.Rồi mọi người bước vào phiên tòa.

Tim tôi đập liên hồi.

Chuyện gì 
đã xảy ra 
vào hôm đó?

Một viên chức của tòa đến để đưa tôi đi.
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Nhưng tôi nhìn cô Chantelle... 

Rồi mọi chuyện cũng qua.

...và nhớ những quyền hạn của tôi. 

Có lúc tôi bối rối.

Cô có thể 
nhắc lại câu 
hỏi không?

Họ nêu câu hỏi 
với tôi.



Nếu không có đủ bằng 
chứng thì họ sẽ tuyên 
ông ta không có tội.

Tôi rất vui thấy 
mọi thứ xong rồi!

Rồi giờ thì sao nữa?

Cháu đã làm rất tốt. Cô biết 
điều đó không dễ dàng gì. 
Cháu thấy thế nào?

À, bồi thẩm đoàn sẽ 
nghe nhiều người khác 
nhau rồi họ xem bằng 
chứng cho thấy ông ta 
có tội hay không.

Cháu không biết 
Cháu mừng là mọi 
việc đều xong cả 
rồi, cháu nghĩ thế. 
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Đúng vậy, nội vụ sẽ 
kết thúc. Mặt khác, 
nếu họ thấy bằng 
chứng cho thấy ông 
ta đã phạm tội thì họ 
sẽ kết luận ông ta có 
tội. Rồi thẩm phán 
sẽ chọn hình phạt.

Có thể, ông ta được về 
nhà nhưng phải tuân 
theo những quy định 
của thẩm phán, hoặc 
tham gia nhiều chương 
trình. Nếu điều này xảy 
ra thì chúng ta cũng 
bảo đảm ông ta không 
được phép lại gần 
cháu, được chứ?

Dù có chuyện gì đi 
nữa, cô muốn cháu 
nhớ rằng không có 
việc gì là lỗi của 
cháu cả. Cháu hiểu 
không, Malik?

Ở tù, phải không?

Cháu thấy như nếu 
ông ta phải ở tù thì 
là lỗi của cháu.

Không, không 
phải lỗi của 
con đâu, Malik.

Và rồi ông ta sẽ về nhà? 



Cô biết cháu sẽ không vui 
nếu họ quyết định điều gì 
cháu không muốn.

Nè, cô biết trong hơn 
một năm qua cháu đã 
chịu đựng rất nhiều vì 
việc này. Nhưng nội 
vụ này không phải tất 
cả cuộc đời cháu. 

Cháu có trường học, 
mẹ cháu và bạn bè. 

Cô hiểu.

Cháu không biết 
mình muốn gì cả.

Cháu chỉ thấy sẽ 
chẳng có gì như 
trước được nữa.
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Trải nghiệm này không 
định nghĩa con người 
cháu, Malik ạ. Cháu vẫn 
là cháu thôi.

Tôi không chắc, 
nhưng tôi sẽ cho 
bà biết ngay khi tôi 
biết, được không?

Khi nào chúng ta sẽ 
biết quyết định của họ?

Vâng. Cảm ơn 
cô Chantelle.

Nè, hôm nay là một 
ngày dài. Con có muốn 
đi ăn pizza không?

Thưa vâng.

Thưa 
vâng.



Cuối cùng thì tôi cũng có nói chuyện lại với Alex. Cô ấy nói 
nhớ những lúc đi chơi chung và rất vui khi tôi không sao cả.

Tôi thấy thoải mái trở lại khi nói chuyện 
với bạn bè thay vì một người lớn.

Alex còn biết một người khác 
cũng phải đến tòa án. Tôi đoán không 
phải chỉ mình tôi.

Tôi đã nghĩ mọi thứ có thể thay đổi vì 
những chuyện đã xảy ra. 
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Nhưng mọi chuyện không tệ đến thế.

Nè Malik?

Vâng?

Có vài ngày, tôi vẫn thấy buồn và lẫn lộn. 
Và đôi khi khó ngủ.

Nhưng tôi vẫn có thể làm được nhiều thứ.

Và tôi cũng có người để nói chuyện.



Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng cô Chantelle nói đúng...

... Dù kết thúc thế nào thì vụ án này không 
phải cả cuộc đời mình. Mình vẫn là Malik.
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Malik rất căng thẳng và bối rối, nhưng em có thể nói 
chuyện với người trị liệu, là cô Priya; và người hỗ trợ, là cô 
Chantelle; mẹ em; và người bạn thân nhất của em, Alex, 
về những điều em phải trải qua. Em có thể tìm đến người 
nào xin hỗ trợ khi gặp khó khăn? Họ làm gì để giúp đỡ 
em?

Em có thể tự nhắc mình về những người em có thể xin hỗ 
trợ trong cuộc sống. 

Viết tên hoặc vẽ họ vào vòng hỗ trợ cho em ở bên dưới 
(em có thể thêm cả thú nuôi trong nhà).

Em

Gia Đình 

Bạn Bè và Người Lớn Khác 

Vòng Hỗ Trợ



CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?

Malik đến tòa để làm chứng. Những người 
khác cũng làm vậy.

Bồi thẩm đoàn lắng nghe tất cả mọi người ở 
phiên tòa. Tất cả các bằng chứng trong nội 
vụ, gồm cả những điều mọi người nói trước 
tòa, giống như những mảnh ghép của ô chữ. 
Nếu thiếu mảnh ghép hoặc không khớp với 
nhau, bồi thẩm đoàn phải quyết định là người 
đó “không có tội” rồi nội vụ kết thúc. Điều này 
không có nghĩa bồi thẩm đoàn không tin em, 
chỉ là chưa hoàn tất ô chữ mà thôi.

Nếu tất cả mảnh ghép của ô chữ khớp với 
nhau, bồi thẩm đoàn kết người đó “có tội”.  
Rồi thẩm phán sẽ quyết định người này phải 
làm gì tiếp theo.

Họ có thể bị bỏ tù hoặc ở tù, hoặc có thể về 
nhà nhưng phải tuân theo những quy định 
khác hoặc tham gia chương trình.
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Kinh nghiệm của em có thể khác với Malik. 
Nhưng em càng biết nhiều về những gì sẽ 
xảy ra thì sẽ sẵn sàng hơn và có thể 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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