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VẪNCÒN LÀ

ISABELLA

TÔI
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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 hẳn có 
nhiều thắc mắc và cảm xúc lẫn lộn về chuyện 
đang xảy ra. 

Cuốn sách này sẽ giúp em tìm hiểu một vài thứ trong số đó. 
Đó là một chương khác trong cuốn sách “Tôi là Isabella.” 

Trong cuốn sách này, em sẽ thấy những điều như:
• 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 so với những gì em trải qua nhưng có thể giúp em 
hiểu được 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 cuốn sách, viết, vẽ lên 
cuốn sách hay làm bất cứ điều gì em muốn với cuốn sách. 
Chúng tôi hy vọng cuốn sách giúp được em.
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Phần 8.

Đi chơi với bạn sau tất cả những chuyện ở tòa là điều tốt. 

Nhà Dì Diana 
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Thẩm phán thấy mẹ cháu cần 
thêm trợ giúp để chăm sóc 
cháu và cho cháu được an 
toàn. Ông ấy muốn cháu ở 

nơi khác một thời gian. 

Rất vui được gặp cháu, Isabella. 
Cô muốn nói với cháu về quyết 

định của thẩm phán. 

Tôi nghĩ chúng ta đã xong mọi chuyện. Nhưng ngày hôm sau, Mẹ nói chúng tôi 
phải quay lại để gặp nhân viên phụ trách.
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Cô nói ở nơi khác là 
sao ạ? Ở đâu?! Cháu 

không muốn đi!

Thẩm phán nói rằng cháu có 
thể đến ở với Dì Diana. Mẹ nghĩ 

cháu sẽ thích vì cháu gần gũi với 
anh em bà con. 

Cháu sẽ vẫn được gặp mẹ chứ?
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Cháu phải ở đó bao lâu? Khi 
nào cháu có thể về nhà?

Mẹ sẽ đến thăm con. Mẹ sẽ 
cố gắng để đưa con về nhà.

Kh..ô..ng….Khi nào cháu phải đi?

Ừ, mẹ cháu có thể đến thăm và 
cháu có thể nói chuyện điện 
thoại với mẹ bất cứ lúc nào. 

Chúng ta không biết được, 
Isabella. Thẩm phán sẽ quyết định 

và cho chúng ta biết. Mẹ cháu 
đang rất cố gắng.

Cô biết điều này thực sự khó 
khăn, Isabella ạ. Có nhiều điều 

cần suy nghĩ. Cháu có muốn 
nghỉ một chút không?
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Giờ chúng ta nên về nhà để 
chuẩn bị đồ thôi. Dì Diana sẽ 

đến đón con hôm nay.

Con không 
muốn đi!!!



8

Tôi nghĩ ở lại nhà dì tôi sẽ như đi ngủ 
nhờ một thời gian dài. 

Dì không thích có người không dọn 
giường.

Dì không thích có người mang giày vào 
trong nhà.

Nhưng trước đó tôi chưa khi nào ở nhà dì 
lâu như vậy và dì nói tôi cần học những 
quy tắc của dì.

Dì ấy thực sự khó tính về một
số thứ như:
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Dì không thích có người không đậy nắp 
ống kem đánh răng.

Nhưng mọi thứ khác thì vẫn như cũ...

Tôi chơi bóng đá.

Tôi đi học mỗi ngày.

Tôi đi chơi với Alex. 

Tôi gặp Cô Mary.
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Và Cô Julie vẫn viếng thăm một lần mỗi tháng. 

Nói chuyện với Cô Mary cũng tốt. 

Và tôi vẫn gặp mẹ. Chỉ là không gặp mỗi 
ngày, và chúng tôi không ngủ chung nhà. 

Cô ạ, có phải tôi có rất nhiều thứ cảm 
xúc để nói đến vào lúc này không.

Dù sao, tôi thấy nhớ mẹ. 
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Cô Mary đề nghị Isabella viết ra cảm xúc của em thay vì giữ 
ở trong lòng. 

Ban đầu, Isabella không muốn cho biết cảm xúc của em, 
nhưng viết ra làm em thấy khá hơn. Vẽ về cảm xúc của em 
cũng có thể là cách tốt để giải tỏa cảm xúc.

Hôm nay em thấy thế nào? 

Viết Ra Cảm Xúc của Em
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Đôi khi tôi thấy rất giận dữ. 

Đôi khi ở trường cũng khó khăn.

Năm nay thật chẳng dễ dàng gì.

Và rồi thấy buồn.

Anh chị em bà con tôi cũng không tệ. Nhưng cũng có ngày nọ ngày kia. 
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Tôi không thể đợi thêm.

Tôi sẽ sớm bắt đầu lên lớp 5. Cuối cùng thì 
Alex và tôi sẽ là những trẻ lớn ở trường.
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Có thể có vài thay đổi khi ở một nơi khác. Những thay đổi 
này có thể tốt hay xấu, và có thể là những điều như mất thời 
gian lâu hơn để đến trường, hay học những điều mới. 

Dù một số điều vẫn như cũ, như đi chơi với bạn bè, làm 
những việc em thích làm.

Trong câu chuyện của Isabella, em phải học những quy tắc 
của dì, không giống với những gì em đã quen. Nhưng một 
vài điều không thay đổi, như chơi bóng đá, gặp Cô Mary, và 
đi chơi với Alex. 

Em có thể viết hay vẽ vào khoảng trống này về những gì 
thay đổi và những gì vẫn như cũ.

Điều Gì Thay Đổi? 
 Điều Gì Như Cũ?
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Điều gì thay đổi với em?
Thay đổi nào tốt hơn? 

Em nghĩ thay đổi nào thực sự là điều tốt?

Điều gì vẫn như cũ?
Những điều gì em thích và vẫn làm?

Điều gì nhắc em mình vẫn là chính mình?
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CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA? 

Isabella phải ở với gia đình người dì của em trong thời gian mẹ em 
sửa đổi cho nhà em an toàn hơn. Đôi khi gia đình cần được trợ giúp 
để chăm sóc trẻ em. Nếu nhân viên phụ trách thấy đứa trẻ không 
an toàn và gia đình cần được trợ giúp thì họ có thể yêu cầu "đưa trẻ 
khỏi nơi ở", nghĩa là đứa trẻ phải ở một nơi khác cho đến khi chúng 
trở về nhà an toàn.

Isabella ở với dì của em. Khi đưa trẻ khỏi nơi ở, thì có thể để trẻ ở với 
một người trong gia đình, bạn bè của gia đình hoặc một gia đình trợ 
giúp khác, tùy thuộc vào hoàn cảnh của em. Người mà trẻ ở cùng 
gọi là người chăm sóc.

Điều quan trọng cần nhớ là việc đưa trẻ khỏi nơi ở không phải do lỗi 
của trẻ và không phải do bất cứ điều gì trẻ đã làm.

Nhân viên phụ trách sẽ tiếp tục kiểm tra gia đình để chắc chắn họ 
sửa đổi để ngôi nhà an toàn hơn. Họ cũng sẽ hỏi đứa trẻ xem chúng 
thấy như thế nào và mọi chuyện ra sao với người chăm sóc mới. 

Trong hầu hết nội vụ, đứa trẻ sẽ đến thăm gia đình của mình, thường 
là khi có mặt nhân viên phụ trách.

Nhân viên phụ trách cũng sẽ phối hợp để đưa đứa trẻ trở về nhà, 
hoặc họ có thể hoạch định để tìm một nơi an toàn khác cho trẻ.

Toàn bộ tiến trình kết thúc khi tòa án thấy đã an toàn cho đứa trẻ 
trở lại nhà hoặc đứa trẻ có một nơi ở lâu dài khác, nơi chúng có thể 
được an toàn, khỏe mạnh và được đáp ứng mọi nhu cầu.
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