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Em có thể thấy nhiều việc đang xảy ra ngay bây giờ. Và 
có thể hơi khó hiểu.

Cuốn sách này có một số điều giúp em hiểu những gì 
đang xảy ra. Có một số thông tin về:

• những việc có thể xảy ra sắp tới

• những người em có thể gặp hay trao đổi

• cách biết em đang nghĩ gì và cách để thấy  
khá hơn

Quyển truyện tranh có những câu chuyện về Alex, Jamal, 
Jesse, Amy, và Ari—những em tuổi thanh thiếu niên đã 
trải qua một số việc. Một số kinh nghiệm của các em này 
sẽ khác với những gì em đã trải qua, nhưng một vài kinh 
nghiệm có thể hữu ích.

Có nhiều cách để yêu cầu người khác giúp đỡ và hỗ trợ.

Em có thể giữ sách này. Ghi vào, đọc lên, bất cứ điều gì. 
Hy vọng nó sẽ giúp ích. 

Dù có điều gì xảy ra, em nên hiểu là em không cô đơn.
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PHẦN 1

Alex
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Vâng, dì Grace của tôi. 
À, đêm qua họ cãi nhau 
thực sự rất tệ...

...Cảnh sát tới.

Điều gì xảy ra với bạn vậy, Alex? Bạn 
có vẻ không vui. Bạn có ổn không? Mình có nên kể 

cho bạn ấy không?

Điều gì đó? 
Kể ra đi.

Còn nhớ tôi kể cho bạn là dì 
tôi có bạn trai mới không?

Người dì đang 
sống cùng với 
bạn phải không?

Tôi biết bạn mà, 
Alex. 

Ở nhà của bạn 
phải không? 
Bạn có mặt ở 
đó hả?
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Có, với mẹ của tôi.
Bạn có ổn không?

Tôi ổn

Chỉ là vài vết bầm.

CHUYỆN GÌ?! 

Không, ý tôi là 
tôi chỉ cản rồi 
họ xô tôi.

Thực sự không 
có gì to tát.

Bạn nói gì? 
Nếu bạn nói 
như vậy…

Dù sao, cảnh sát đã hỏi 
tôi và mẹ tôi cả đống câu. Ồ, nhiều vậy sao.
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Ừ

Bạn biết là bạn luôn có 
thể cho tôi nghe kể bất 
cứ điều gì, đúng không?

Ừ, tôi biết

Bà ấy bối rối vì hàng xóm 
của chúng ta trông thấy. Ừ Mẹ nói không 

được nói cho ai biết. 

Tôi nghĩ mọi việc 
đã xong rồi. 

Nhưng ngày mai tôi phải nói với 
một vài người khác về điều này. 
Bụng tôi thắt lại khi nghĩ về việc 
này. 

Nhưng tôi khá sợ hãi. 
Thật là kỳ khi cảnh sát 
đi lòng vòng căn nhà, 
can dự vào chuyện 
trong nhà. Bạn có biết 
không?

À, điều này 
không hay lắm.

RẦM

RẦM
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Bạn có muốn nhắn tin cho tôi sau 
đó không? Chúng ta có thể đi chơi 
với nhau không? Tôi sẽ làm móng 
cho bạn. Bạn sẽ vui lên.

Mari, hãy hứa với 
tôi là bạn không kể 
cho ai nghe nhé? 

Tôi phải vào lớp rồi. 

Tất nhiên 
rồi. Gặp lại 
bạn sau!

Ngày hôm sau... Alex, con có sẵn 
sàng đi chưa?!?

Dạ được.

RENG

RENG
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Dạ có. Chờ con chút!!!

Vì con có mặt ở đó 
khi xảy ra chuyện. 

Cảnh sát nói với Mẹ rồi bây 
giờ có người làm việc với 
trẻ em cũng sẽ hỏi con. 

Ba biết con thực 
sự không muốn 
nói về điều đó, 
nhưng chúng 
ta cần phải nói, 
cho Dì Grace, 
được chứ?

Họ chỉ muốn biết 
những gì đã xảy ra.

Ba ơi, tại sao họ cần 
nói chuyện với con? 

Con nghĩ điều này 
là về Dì Grace. Con 
không làm gì sai!
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Điều này sẽ giúp
được dì như thế nào? Mình 
cũng không hiểu 
chuyện gì đang xảy ra!

Xin chào, có 
phải cháu là 
Alex không?

Hử? Dạ đúng, 
cháu đây.
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Xin chào. Tôi là Tia. 
Tôi là biện hộ...

...đó là cách hoa mỹ để nói rằng 
cô làm việc với những trẻ như 
cháu để giúp cháu về những 
chuyện đang xảy ra này. 

Cháu có muốn đến đây 
để chúng ta có thể nói 
nhiều hơn không?

Thưa vâng. Cô đã lấy lớp học 
và mọi thứ, nhưng thật sự rất 
khó vẽ tất cả những hình ảnh 
nhỏ xíu này! Cô khá mệt mỏi 
về điều này. Ha ha!

Được, 
hẳn rồi.

Cháu sẽ không tin đâu, 
nhưng cô từng muốn 
làm người vẽ truyện 
tranh khi còn nhỏ.

Có phải là cuốn 
truyện tranh cháu 
đang đọc không?

Hử? À, vâng.

Thiệt không?
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Nào, Alex, cảnh sát 
cho cô biết một ít về 
những gì đã xảy ra.

Công việc của cô là giúp 
cháu qua tiến trình bày 
và giải đáp thắc mắc của 
cháu. 

Cháu có hiểu không?

Hiện giờ cháu thấy 
thế nào về tất cả 
những điều này?

Cháu không sao 
cả. Sự việc xong 
hết rồi.

Thưa vâng.
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Ừ. Cô biết 
cháu đã qua 
nhiều thứ.

Cô có vài câu 
muốn hỏi cháu. 
Được không ạ?

Cháu đang 
học lớp mấy? Cháu chỉ bắt đầu 

năm thứ hai.

Cháu có thích môn 
học nào không?

Nghệ Thuật?
Tại sao người 
lớn luôn hỏi 
câu này?
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Cháu đã chịu 
đựng nhiều, 
Alex. Cháu có 
muốn nghỉ một 
chút không?

Cô không biết cháu có 
muốn thử điều này không, 
nhưng bài tập thở này thật 
sự hữu ích cho nhiều trẻ khi 
các em bị căng thẳng hay 
quá tải. 

Cháu muốn thử không?

Vâng. 

Tia cũng hỏi tôi những câu khác về 
trường học và nhà...

Tia rất tử tế nhưng thật khó xử khi nói 
về…

Thật là ngượng...

...về Dì Grace và bạn trai của dì ấy... ...và về những gì đã xảy ra đêm đó.
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TẬP THỞ

Hít thở sâu có thể giúp em thấy bình tĩnh hơn. 

Em có thể tập thở như vậy ở bất cứ đâu. Thử tập lần tới 
lúc em thấy căng thẳng hay quá tải.

Hít sâu vào từ từ, đếm  
1 – 2 – 3 khi bụng đầy không khí. 

Rồi thở ra từ từ để cho không khí ra 
ngoài, bụng trống rỗng. 

Lặp lại điều này ba lần.

Rồi nín thở  
trong lúc đếm 1 – 2. 

Nếu tốt thì em có thể nhắm mắt trong 
lúc hít thở, hay để tay lên bụng để 
cảm nhận hơi thở ra vào.
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Alex nè, cháu có thắc 
mắc nào cần hỏi cô về 
những gì đang xảy ra 
không? 

Thưa vâng. Tại sao gia 
đình cháu phải tiếp tục 
trao đổi với cảnh sát? Tại 
sao có quá nhiều câu hỏi 
cho tất cả chúng cháu?

Tôi thực sự thấy bình tĩnh hơn.

Cảnh sát phải điều tra những gì xảy ra 
đêm đó. Họ sẽ hỏi bất cứ ai thấy hay 
nghe bất cứ điều gì. 

Họ đang muốn biết 
những gì đã xảy ra trong 
tiến trình điều tra.

Nhưng họ bắt dì và bạn trai 
của dì cháu, rồi họ thả họ ra. 
Bây giờ chưa xong sao?

À, họ vẫn cần thêm thông tin để xem 
dì và bạn trai của dì có phạm luật 
không và họ có bị buộc  
tội không.  

Chờ đã! Cháu có 
nói gì làm cho dì 
gặp rắc rối không?!
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Cháu không làm gì 
sai cả. Không có gì 
là lỗi của cháu hết, 
được chứ? 

Sau khi điều tra, 
nếu cảnh sát không 
tìm đủ chứng cớ, 
thì sẽ đóng hồ sơ. 

Nhưng nếu họ tìm 
đủ chứng cớ thì họ 
có thể bắt người rồi 
tiếp tục nội vụ.

Nhưng chuyện gì 
sẽ xảy ra cho dì của 
cháu? Dì cháu có ổn 
không?

Cô không chắc, 
nhưng phần việc 
của cô là cập nhật 
cho cháu khi có bất 
cứ điều gì thay đổi? 

Cô sẽ cho cháu biết 
ngay khi có bất cứ 
thông tin gì. Và nếu 
cháu cần bất cứ điều 
gì trong khi chờ đợi 
thì cháu có thể gọi 
cho cô.

Vâng. 

Có vẻ như cháu 
đang đói. Chúng ta 
đã ở đây lâu rồi. 

Hãy chọn thời 
gian để nói lần 
nữa vào tuần tới. 

ỘT ỘT
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Hẹn gặp cháu tuần tới, Alex. 
Và đừng quên liên lạc nếu 
cháu có bất cứ thắc mắc  
nào nhé? 

Chúng ta có 
thể rời khỏi đây 
để đi ăn trưa 
không? Cháu 
không muốn ở 
đây nữa.

Mari: OK. Hẹn gặp 
lại. Vừa có sơn màu 

móng mới để vui lên 
nào! LẤP LÁNH!!!

Alex: Mọi việc ổn. Chúng ta nói sau nhé.

Mari: Mọi việc sao rồi? 
Bạn ổn không?

Mọi việc như thế nào, 
Alex?

Ngay cả khi đó là những 
thắc mắc ngớ ngẩn. Đó 
là công việc của cô.

Vâng. 

Cám ơn Tia.

ỘT ỘT
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ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA?
Nếu có người phạm luật hoặc làm người khác tổn thương 
thì cảnh sát muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Đây gọi là 
điều tra.

Họ sẽ hỏi nhiều người khác nhau để tìm hiểu thêm, và có 
thể hỏi em những gì em biết.

Trong câu chuyện của Alex, cảnh sát bắt đầu điều tra để 
tìm thông tin về những gì đã xảy ra với dì của Alex và bạn 
trai của cô ấy. Alex vừa là nhân chứng vì em nhìn thấy 
những gì đã xảy ra và vừa là nạn nhân vì em bị thương. 
Em gặp nhiều người lớn khác nhau đang giải quyết nội vụ 
và trả lời các câu hỏi về những gì đã xảy ra.

Nếu cảnh sát không tìm thấy đủ chứng cớ thì sẽ đóng hồ 
sơ. Nếu nội vụ kết thúc thì điều này không có nghĩa là 
không có chuyện xảy ra. 

Cảnh sát có thể bắt người (nếu họ chưa bắt) nếu tìm thấy 
đủ chứng cớ và nội vụ sẽ tiếp tục.

Em có từng nói chuyện với cảnh sát chưa? Em cảm thấy 
như thế nào?

Alex kể với Tia và Mari về những điều đã xảy ra. Ai giúp 
em khi đối diện với những việc khó khăn này? 



20

PHẦN 2

Jamal
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Ồ, con về 
đây rồi!

Mẹ nói thiệt 
không đó? Hẹn 
nữa hả?

Mẹ: Buổi hẹn lúc 3:00 

chiều thứ Sáu. 

Mẹ ơi! Hãy đánh dấu 

trên lịch.

Thưa vâng.
Con có nhận 
tin nhắn 
của mẹ. Giờ 
chúng ta gặp 
ai đây? 

Công tố viên 
đang giải 
quyết hồ sơ. Ai đấy? 

Chúng ta có gặp họ 
trước đó chưa?

ZZZZ
ZZZZ

ZZZZ
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Ông ấy nói công tố viên 
là người quyết định nếu 
họ có đủ chứng cớ để 
đưa ra xét xử.

Vậy người này sẽ quyết 
định những gì xảy ra với 
Nasim phải không?

Không. Mẹ nghĩ là họ sẽ 
quyết định xem anh ấy có 
ra tòa hay không. Con nên 
hỏi Omar. Mẹ không hiểu 
tất cả những điều này.

Này, Jamal. Mẹ 
biết điều này với 
anh con rất khó 
khăn. Việc này 
cũng không dễ đối 
với mẹ. Nó là con 
trai của mẹ, dù cho 
nó có làm gì.

Hãy nói với 
công tố viên 
về điều này 
được chứ?

Chờ chút. Nếu con không 
muốn anh ấy ra tòa thì sao?

Vâng. 

À.

À, Omar gọi. Con có 
nhớ Omar không?  
Biện hộ của con đó? 
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Ali: Nè, mình vẫn 

muốn gặp nhau chứ? 

Jamal: OK, sẽ 

đến đó trong 

20 phút. Đang 

nói chuyện với 

mẹ về tòa án.

Ali: Nè, mình vẫn 

muốn gặp nhau chứ? 

Jamal: OK, sẽ 
đến đó trong 
20 phút. Đang 
nói chuyện với 
mẹ về tòa án.

Ali: Ờ. Xin lỗi. Ok, 
nhắn tin khi bạn 
gần đến nhé.

Xin chào Anna, 
tôi là Awad và 
đây là con trai 
tôi, Jamal.

Chào Jamal. Thật vui khi 
gặp lại, bà Awad.

Vào thứ Sáu...

Xin 
chào.

Xin chào, hẳn quý vị là gia đình 
Awad rồi. Tôi là Anna Walker,  
 công tố viên phụ trách  
 hồ sơ.

Không, xin cám ơn.

Con phải đi rồi, Mẹ.
Vâng, Jamal. 
Đừng về trễ nhé.

Thật vui khi gặp lại cả hai 
người. Tôi có thể lấy gì cho 
hai người uống không?



24

Cảm ơn quý vị đã đến. 
Hôm nay tôi muốn ngồi 
lại với quý vị để trao đổi 
về hồ sơ liên quan đến 
Nasim Awad.

Anna, bà có thể nói cho gia đình 
Awad biết đôi chút về văn phòng 
của bà và bà làm gì không?

Như vậy thì 
tốt quá.

Dạ được. Tôi làm 
việc cho chánh phủ. 

Khi cảnh sát thấy có 
người phạm tội thì 
hồ sơ được giao cho 
văn phòng của tôi. 

Công việc của tôi là duyệt qua 
chứng cớ trong hồ sơ, rồi hỏi 
mọi người liên quan...

... và quyết định xem 
văn phòng chúng tôi có 
khởi tố người bị buộc tội 
hay không. Trong hồ sơ 
này, là Ông Awad.

Có. Đôi khi chúng 
tôi thấy không có 
đủ chứng cớ, hoặc 
thấy có chứng cớ làm 
chúng tôi nghĩ họ 
không phạm tội, hay 
có thể có những lý 
do khác. 

Nếu điều đó xảy ra 
thì Nasim có thể về 
nhà không?

Điều này nghĩa là gì, 
để “khởi tố” ông đó?

Điều này có nghĩa 
là chúng tôi sẽ 
khởi kiện pháp lý 
đối với Ông Awad. 

Vâng. 

Bà có từng quyết định 
không khởi tố không?
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Điều này còn tùy—

Tất nhiên là vậy.

Jamal hỏi cô. 
Luật sư luôn nói, 
“Còn tùy.”

Nhưng nếu bà khởi 
tố, có nghĩa là Nasim 
sẽ ra tòa phải không?

Vâng. Thông thường khi 
chúng tôi đưa ra xét xử, 
chúng tôi sẽ gặp bị cáo và 
luật sư của họ để bàn thảo 
những lựa chọn khác. 

Thỉnh thoảng chúng tôi 
thông nhất rằng bị cáo sẽ 
đồng ý nhận các tội danh 
ít nghiêm trọng hơn... ... và chấp nhận hình phạt 

cho điều này, thay vì ra 
tòa. Đây gọi là thỏa thuận 
chilu tội của bị cáo.

Thiệt không?

Như làm gì?

Đúng vậy. Dù sao 
thì phần lớn hồ 
sơ thực sự không 
đưa ra xét xử. 
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Nhưng nếu không có “thỏa 
thuận,” thì Nasim sẽ ra tòa 
phải không? Phải, sẽ có 

phiên xét xử. Sẽ có một nhóm người 
gọi là bồi thẩm đoàn...

...ai lắng nghe 
những gì mọi người 
ở tòa nói, bao gồm 
Anna và luật sư của 
ông Awad...

...rồi họ sẽ 
quyết định ông 
ấy có tội hay 
không có tội.

Và chỉ vậy 
thôi sao?

Nếu họ thấy ông ấy không 
có tội hoặc không có đủ 
thông tin thì sẽ đóng hồ sơ. 

Nào, nếu họ thấy ông 
ấy có tội thì quan tòa 
sẽ cho biết người này 
phải làm gì kế tiếp. 

đúng vậy

Rồi sao nữa?
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Nhưng nếu họ 
thấy ông ấy có 
tội thì có thể đi 
tù phải không?

Vâng. Có thể như vậy. 
Ông Awad có thể đi tù. 

Nhưng đây là một chặng 
đường dài. Rất nhiều điều 
khác vẫn có thể xảy ra—

Cô có thể đừng 
gọi anh ấy là 
Ông Awad 
được không?! 

Bà xem ông ấy 
như một người lạ. 

Ông ấy là 
anh của tôi!

Xin lỗi, Jamal. Cháu 
nói đúng. Từ giờ trở đi 
tôi sẽ gọi là Nasim.

Và nếu như cháu không muốn 
bà khởi tố anh ấy thì sao? Nếu 
cháu không muốn thế thì sao? Cháu có quyền. Tôi 

chắc chắn là muốn 
nghe những gì cháu 
và mẹ cháu muốn 
xảy ra. Nhưng không 
may là tôi không thể 
hứa rằng quyết định 
của chúng tôi sẽ là 
điều cháu muốn.

Cháu là nạn nhân, đúng không? 
Cháu có quyền nói không?
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Nhưng điều này có công bằng 
không? Cô lấy thông tin từ 
chúng tôi, nhưng chúng tôi 
không nói được gì vào lúc 
cuối… cô không có ở đó khi mọi 
chuyện xảy ra… vậy sao cô có 
thể là người quyết định được?

Jamal!

Không sao cả. Cháu 
đã chịu đựng nhiều, 
Jamal. Cô rất tiếc mọi 
thứ quá căng thẳng.

Nào, Jamal, hãy nghỉ 
một lúc. Chúng ta có 
thể trở lại và kết thúc 
buổi nói chuyện này 
trong ít phút không?
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Di chuyển cơ thể là một cách 
hữu ích để giảm căng thẳng.

Omar và Jamal đi 
tản bộ. 

Em cũng có thể làm những thứ 
như nhảy, chạy chậm, tập thể 
dục, hay kết cả khiêu vũ để bớt 
năng lượng dư, giúp cho cơ thể 
em dịu xuống.

DI CHUYỂN CƠ THỂ
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Cháu thấy thế 
nào, Jamal? Vâng. 

Cám ơn đã dẫn 
cháu ra khỏi đó.

Dạ được. Công việc 
của chú là giúp cháu. 

Nhưng tôi không 
biết anh ấy có 
phải vô tù vì điều 
này không.

Nhưng Anna 
sẽ phải lấy 
quyết định.

Tôi liên tục nghĩ về 
những gì đã xảy ra… 
Không công bằng. 

Đêm đó thật đáng sợ – 
Cháu chưa bao giờ thấy 
ông ấy như vậy cả.

Cháu chỉ bối rối về tất 
cả những điều này. 

Sẽ phải mất thời 
gian mới biết 
hết mọi chuyện.

Thật phức tạp. 

Cháu có nhiều cảm 
giác khác nhau, như thế 
cũng khá bình thường. 

Đây là việc của cô ấy. Cô 
ấy phải lấy quyết định dù 
cháu cảm thấy thế nào. 

Nhưng chú nghĩ điều quan 
trọng là cháu tiếp tục chia sẻ 
cảm giác với chú và bà ấy. 

Chú biết điều này 
thật khó nghe.
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Thưa vâng.
Tôi sẽ làm.

Thưa vâng.

Vâng. Cảm 
ơn Anna

Ồ? Ok, mẹ sẽ đợi bên ngoài. 

Không 
sao cả. 

Cháu có sẵn sàng 
trở vào không?

Chú rất tiếc về điều 
hồi nãy, Jamal.

Không, cám ơn hai người. 
Cháu đã chịu đựng đủ rồi 
và tôi hy vọng từ đây về 
sau sẽ bớt căng thẳng và 
bối rối hơn. 

Tôi biết cháu thực sự 
có những cảm giác 
phức tạp về những gì 
đang xảy ra với Ông 
A— Ý tôi là với Nasim.

Bà Awad, phiền bà 
cho tôi nói riêng 
với Jamal một chút 
về các bước kế tiếp 
không?

Chúng ta đã trao đổi 
nhiều. Tại sao chúng 
ta không kết thúc cho 
rồi? Tôi có thể liên lạc 
nếu có câu hỏi nào 
khác. Và cháu có thể 
gọi cho tôi hay Omar 
nếu có bất cứ thắc mắc 
nào, được chứ?
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Cháu có gặp 
rắc rối không?

Không, Jamal, không 
có gì. Tôi chỉ muốn 
đề cập vài điều.  

Tôi thấy cháu và mẹ 
cháu có những ý kiến 
khác nhau trong hồ 
sơ và những gì xảy ra 
với Nasim. 

Đó là điều bình 
thường, cháu 
biết phải không? 
Mỗi mối quan hệ 
đều khác nhau.

Okay… Cháu 
không nghĩ 
mẹ cháu có 
làm điều gì đó 
như thế nhưng 
cháu sẽ kể cho 
cô biết.

Nhưng… điều không 
đúng là khi có bất cứ 
ai cố bắt cháu nói, hay 
không nói, một số điều 
trước tòa, hay gây áp lực 
để cháu không nói cho 
cảnh sát hay tôi biết.

Nếu cháu thấy có 
người làm cháu sợ 
hay kêu cháu nói 
khác đi thì báo cho 
Omar hay tôi biết 
ngay, được không? 

Không phải chú của cháu, hay láng 
giềng, ngay cả không phải mẹ 
cháu. 

Và chú hiểu cháu 
không muốn nghe điều 
này nhưng cháu nên 
biết rằng mọi người có 
thể bàn tán về trường 
hợp này trên truyền 
thông xã hội.
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Điều quan trọng 
là cháu không 
cần phải nói về 
điều này với bất 
cứ ai cháu không 
muốn, trực tuyến 
hay trong đời thực. 
Nghe có lý không?

Vâng, điều 
không may là 
điều này rất phổ 
biến. Nhưng 
cháu không cần 
phải tham gia. 

Cháu nên tránh 
truyền thông xã hội 
nếu điều này xảy ra.

Thôi như vậy là đủ 
rồi. Một lần nữa, 
cám ơn cháu đã đến 
đây hôm nay, Jamal. 

Hãy trở lại với 
mẹ cháu. Được 
không?

Thưa vâng.
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Họ nói gì 
với con? À…giống như 

những thứ cần 
phải coi chừng. 
Cẩn thận với 
truyền thông 
xã hội, những 
thứ đại loại như 
vậy.

Ừ

Dù sao đi nữa. Con 
có đói không?

Con nghĩ gì về 
Anna? Mẹ thấy con 
hơi buồn trước đó. 

Tại sao cô ấy không 
quan tâm đến những 
gì chúng ta muốn?

Con nghĩ Anna 
sẽ đứng về phía 
chúng ta. 

Con không 
hiểu, Mẹ à!

Thưa 
vâng.

Nhưng… con không thấy 
đó là việc của cô ấy. Cô 
ấy không phải là luật sư 
của chúng ta. Cô ấy đại 
diện cho chánh phủ. Do 
vậy thực sự không phải về 
những gì chúng ta muốn…

Mẹ vui khi con nói 
chuyện với Omar. 
Con cần có người 
để nói.

Con vẫn đi gặp 
lại ông ấy vào thứ 
Hai phải không?
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Ừ, Jamal.  
Đừng gây rắc rối…

Chào Omar.

Khó lắm. 
Chúng cháu 
thua một trận 
lớn tuần này.

Vâng. Cháu 
vẫn khó ngủ.

Cháu thực sự 
không thể ngủ 
được. Cháu nằm 
đó rồi suy nghĩ. 

Hoặc nếu có 
ngủ thì chỉ được 
tầm 20 phút.

Dạ đỡ rồi...
Rấc tiếc khi 
nghe vậy. Đầu 
gối cháu đỡ 
hơn chưa?

Và mọi 
việc ở nhà 
sao rồi?

Vâng, nhưng 
con sẽ đi gặp 
Ali và không 
muốn trễ giờ. 

Chào Jamal!

Ba tháng sau...

Gặp sau nhé, Mẹ.

Cháu chơi bóng 
rổ thế nào rồi?
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Cháu cũng 
nghe mẹ cháu 
đi lòng vòng 
nhà cả đêm.

Sao cơ ạ?

Hai lần vô, 
ba lần ra, 
đúng không?

Thiệt 
không?

Không…Thực sự cháu 
không muốn mẹ cháu 
lo thêm. Bà ấy có quá 
nhiều việc để đối phó 
với Nasim.

Cháu có nói 
với mẹ về điều 
này không?

Nếu cháu tiếp tục 
thức thì có một số 
điều cháu có thể 
thử để giúp cháu 
ngủ trở lại.

Cháu thử bài hít 
thở sâu chúng ta 
làm lần rồi. Cháu 
còn nhớ không?

Ừ. Cháu cũng có thể 
thử viết hay phát 
thảo trong một lúc.

Ừ, chỉ vài điều giúp 
cháu khỏi suy nghĩ. 
Nó có thể giúp cháu 
giải thoát những gì 
trong lòng. Hoặc chỉ cần đeo 

tai nghe nhạc 
nào cháu thấy thư 
giãn. Tất cả những 
thứ này đều có thể 
giúp ích.
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Viết hay vẽ có thể là một cách giúp em trút bỏ suy nghĩ và cảm 
giác để em không còn nghĩ đến chúng nữa và thấy bình tĩnh hơn. 

Nếu có những điều quá khó để nói lớn lên hay có quá nhiều thứ 
nằm trong đầu thì cứ viết ra, hoặc để bản thân vẽ những gì hiện ra 
trong đầu. Đặt giờ trong năm hay mười phút, rồi chỉ viết hoặc vẽ. 

Nếu có nhật ký, em có thể viết hay vẽ lên đó. Hoặc em có thể viết 
ra như viết thư. Em không cần phải đưa thư cho ai xem hết. Chỉ cần 
ghi ra hết có thể giúp em biết mình đang có cảm giác ra sao.

Em có thể viết hay vẽ lên đây, nếu muốn.

VIẾT HAY VẼ RA.
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Nghe này, chú có 
vài tin cho cháu.

Anh cháu đã thỏa 
thuận chịu tội với 
công tố viên. Nội 
vụ sẽ không cần 
đưa ra xét xử.

À, các điều khoản thỏa 
thuận cho anh ấy thời 
gian thụ án là 3 năm. 

Cháu thấy thế 
nào về việc này?

Đúng

Mẹ cháu sẽ rất buồn.

Cái gì ạ?

Ồ. Chà.Vâng. 

Anh ấy 
sẽ ngồi 
tù phải 
không?!

Cháu không biết 

Vậy rồi chuyện 
gì xảy ra với 
Nasim?
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Còn cháu thì sao? 

Chú biết chúng ta đã 
nói về việc đi gặp cố 
vấn trước đó, Jamal. 

Và chú biết 
cháu chưa thực 
sự muốn đi. 

Nhưng chú nghĩ tốt hơn 
nên có một người trung lập 
không liên quan đến nội vụ 
hay ở trong gia đình cháu 
giúp cháu một số việc này, 
cháu biết chứ?

Nếu cháu muốn, chú có 
thể kết nối cháu với nhóm 
hỗ trợ để cháu trao đổi 
với những người đã trải 
qua điều tương tự?

Tôi không 
chắc. Cháu.. 
không biết

Cháu có cần 
kể mọi thứ đã 
xảy ra không?

Không nhất 
thiết nếu cháu 
không muốn. 

Nhưng họ 
có thể hiểu 
những gì cháu 
đã trải qua.
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Và rồi cháu 
sẽ không có 
cảm giác như 
cháu chỉ nói 
chuyện với 
những người 
già như chú.

Tối hôm đó...

Thưa vâng.
Được. Cháu 
sẽ suy nghĩ.
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ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA?
Sau cuộc điều tra của cảnh sát, nội vụ đến tay của công 
tố viên. Công tố viên là luật sư làm việc cho chánh phủ. 
Họ điều tra thêm nội vụ.

Rồi xét coi có đủ chứng cớ để tiếp tục nội vụ hay không. 
Nếu đủ chứng cớ thì họ sẽ khởi tố người này rồi tiếp tục 
nội vụ. Nếu không đủ chứng cớ thì sẽ đóng nội vụ. Nhưng 
ngay cả khi đóng nội vụ thì không có nghĩa là tội phạm 
không xảy ra.

Nếu nội vụ tiếp tục, thì nhiều điều khác có thể xảy ra. 

Thông thường, bị cáo và luật sư của họ sẽ thương lượng 
với công tố viên. Bị cáo sẽ nhận tội theo một số cáo buộc 
và đồng ý với vài hình phạt. Đây gọi là “thỏa thuận nhận 
tội,” hay “chịu tội.”

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

Nếu nằm trong trường hợp của Jamal thì em cảm thấy 
như thế nào?

Omar chỉ Jamal một số cách để đối phó khi bị căng thẳng 
và khó ngủ. Em có thể làm gì khi bị căng thẳng để giúp 
bản thân bớt lo lắng hơn?
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PHẦN 3

Jesse
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Em sẽ không sao 
đâu. Thật vậy. 

Này J, có sẵn sàng đến 
phiên tòa ngày mai chưa?

Ughhhhh. 
Không biết, 
Steven ơi. 

À, em chỉ lo lắng về điều 
đó. Rất căng thẳng… … Và nếu người ta 

gọi sai tên em ở tòa 
thì sao?  

Em thấy kỳ lạ khi 
điều này xảy ra.
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Em có thể hỏi biện 
hộ của em về điều 
này không? Hay 
công tố viên?

Liz rất giỏi về điều này. Em 
chỉ không biết hết những 
người khác ở đó…

Nhưng anh nói đúng… 
Em sẽ hỏi cô ấy.

Ý em là nếu ngày ra tòa không 
thay đổi lần nữa. Em đã chuẩn bị 
sẵn sàng rồi chẳng có gì xảy ra. 
Chờ đợi thêm.

Anh biết là em ghét phải gặp 
Chú Mike như thế nào. Đây là 
điều cuối cùng em muốn làm. 

Em sẵn sàng để gặp chú tại tòa 
rồi lại không có phiên tòa? Em 
luôn bị căng thẳng chẳng vì điều 
gì cả.

Ừ, anh hiểu.  
Anh xin lỗi, em trai.
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Như vầy 
được không?

Ủi nó đi. 

Chào Liz. Cháu muốn 
gọi cô để hỏi vài thứ.

Ừ. Ý mẹ là ít 
nhất hãy treo 
nó lên trong 
lúc tắm để 
không còn 
nhăn nữa.

Thiệt 
không?

RENG
RENG

RENG
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Chào Jesse,  
cháu khỏe không?

Cám ơn Jesse đã cho 
biết. Cháu sẽ phải nói tên 
cháu lúc bắt đầu tuyên 
khai, nhưng cháu có thể 
cho mọi người gọi cháu 
bằng tên “Jesse,” và cô 
cũng sẽ nhắc họ.

Nhưng…đó thực 
sự là lý do cô gọi…
phiên tòa đã bị 
hoãn lại lần nữa.

Cháu khỏe. Cháu 
đang chuẩn bị quần 
áo cho ngày mai. 

Cái gì ạ?? 
Nữa hả?? 

Sao họ có thể 
hoãn lần nữa? 

Thực ra cháu muốn 
hỏi cô về ngày mai. 

Cháu lo là họ sẽ gọi 
sai tên cháu ở tòa. 

Cháu đã rất căng 
thẳng về việc gặp 
chú của cháu và…sẽ 
tốt hơn nếu không lo 
lắng về việc này nữa.
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Làm sao 
được chứ?

Cái gì? Ngày  
5 tháng Tám hả?!? 
Một tháng nữa kể 
từ bây giờ!

Điều này có nghĩa 
là cháu và anh cháu 
có thể gặp ông ấy? 

Ở nhà? Hay trên 
đường phố?

Xin lỗi. Điều 
này xảy ra 
nhiều lần ở tòa. 

Thật bực mình.

Cô rất tiếc giờ 
giấc của cô rất 
sít sao.

Chúng ta không 
thể tìm ra ngày 
phù hợp cho 
mọi người trước 
ngày đó. 

Họ muốn dời 
đến tháng 
Tám…Cháu 
có rãnh vào 
ngày 5 tháng 
Tám không?

Liz
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Thưa vâng.
Vâng. Cháu không 

sao chứ?

À, Lệnh Bảo Vệ (Order 
of Protection) có nghĩa 
là ông ấy không được 
phép tiếp xúc với cháu. 
Nhưng, có, cháu vẫn có 
thể gặp ông ấy.

Tuy nhiên ông ấy không 
được nhìn cháu hay làm 
cháu sợ. Ông ấy không 
được nói chuyện với cháu 
qua truyền thông xã hội 
hay những người khác.

Nếu bất cứ điều nào 
trong số này xảy ra, gọi 
cho cảnh sát ngay hay 
báo cô biết, vì ông ấy vi 
phạm Lệnh Bảo Vệ và 
đây cũng có thể là tội 
dọa dẫm nhân chứng.

Thưa vâng. 
Cháu không sao.

Cháu có câu 
hỏi khác.
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Sẽ có thông ngôn bằng 
ngôn ngữ ký hiệu cho 
Steven không?

Cháu muốn 
chắc là anh 
ấy thoải mái.Được rồi. Đó là gì?

Này Jesse.  
Cô muốn cháu 
nhớ là đây chẳng 
phải là lỗi của 
cháu. Và cũng 
không phải lỗi 
của Steven.

Đúng! Cám ơn 
cháu đã nhắc cô.  
Cô sẽ hỏi lại.

Cháu vẫn muốn gặp 
nhau vào thứ Tư chứ?

Vậy được. Cám 
ơn Jesse cho 
tất cả những 
điều này. 

mà cô biết...

Cô nói gì? Ồ. Thưa vâng.
Cảm ơn Liz. Tạm biệt.

Thưa vâng.
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Nội vụ không phải đưa ngay ra tòa. Có nhiều bước 
giữa quá trình điều tra và khi phiên xử bắt đầu, và 
dường như chẳng có gì xảy ra trong một thời gian dài. 

Jesse phải tuyên khai, nhưng ngày xử bị hoãn lại. 
Việc tố tụng tòa án phức tạp và có thể mất nhiều 
thời gian. Ngày xét xử bị sắp xếp lại là chuyện bình 
thường. 

Trong một số trường hợp, có thể sắp xếp tiện nghi tại 
tòa để giúp nhân chứng thấy thoải mái hơn khi tuyên 
khai. Tòa án cũng có thể cấp Lệnh Bảo Vệ như lệnh 
Jesse có, để chắc là bị đơn không sách nhiễu hay 
dọa dẫm nhân chứng.

ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA?

Em thấy thế nào nếu nội vụ tòa án cứ tiếp tục bị 
hoãn, như nội vụ của Jesse?

Jesse và Liz nói về các tiện nghi có thể được sắp xếp 
tại tòa để Jesse và Steven thấy thoải mái hơn. Em có 
cần gì để thấy thoải mái hơn tại tòa không?
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PHẦN 4
Amy và Ari

PHẦN 4

Amy và Ari



53

Nó có đáng sợ  
không? Luật sư  
có tới gần để hỏi bạn, như trên TV không?

Không, nó đáng 
sợ nhưng không 
giống như vậy. 

Cha cháu có sẽ đến đó 
khi cháu ra tòa không?

Có. Ông ấy sẽ  
ngồi với luật  
         sư của  
         ông. 

Ông ấy sẽ 
giết cháu. 

Cháu không 
thể.

Tôi sợ. Nhưng thật kỳ lạ.  
Tôi cảm thấy khá hơn sau đó.

Giống như tôi phải nói những gì 
đã xảy ra về phần mình…

Serena, người phụ nữ làm việc tại 
trung tâm, đã thực sự giúp tôi.

Thiệt 
không? 

Tôi đã làm 
được. Tôi đã 
tuyên khai 
trước tòa.

Tôi sợ rằng tôi sẽ khóc 
hay phải gặp lại  
bà ấy.

Tôi chỉ không muốn phải ra tòa. 
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Cô biết điều này khó 
khăn, nhưng những 
gì cháu phải nói rất 
quan trọng để bồi 
thẩm đoàn và quan 
tòa nghe thấy.

Cháu lo lắm. 

Nếu cha cháu nhìn 
cháu thì sao? 

Bà cháu không đối xử 
với cháu như trước kể 
từ khi…

Vâng. 

…Cháu chưa gặp ai ở phía 
ông ấy…nhưng cháu biết 
tất cả đều rất buồn…

Ông ấy hét to khi rời khỏi nhà 
đêm đó. Nếu ống ấy lại hét vào 
mặt cháu thì sao?

Cha cháu sẽ không nói bất 
cứ điều gì với cháu trong 
phòng xử. 

Có rất nhiều người trông 
chừng cháu tại tòa, bao 
gồm viên chức tòa án.

Nghe này, cô cũng sẽ ở 
phòng xét xử. Nếu cháu 
sợ hay căng thẳng thì chỉ 
cần nhìn cô hay người 
nào khác cháu tin tưởng. 

Cháu có muốn dợt lại 
những gì sắp xảy ra 
không?
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Cháu sẽ đi vào phòng xét xử với Viên 
Chức Tòa Án. 

Cháu sẽ ngồi ở 
phía trước phòng, 
kế bên Quan Tòa.

Rồi nếu cháu phải đi vệ 
sinh, thì sao?

Cháu sẽ nín cho đến 
khi chịu hết nổi?

Không 
được! 

Cháu xin nghỉ giải lao. Bây giờ, hít vào rồi nín 
thở trong ba giây...

Cô ấy chỉ tôi làm những điều 
này khi tập thở để bình tĩnh khi 
bị căng thẳng.

Cô ấy thực 
sự giúp tôi.
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Vậy cháu ở nhà đêm 
đó phải không?

Cháu không hiểu
   câu hỏi của chú.

Vậy, có phải cháu nói  
          là ông ấy đã 
           ở đó?

Và rồi tôi ra trước tòa. 

Có một lần luật sư 
khác cố làm tôi bối 
rối hay điều gì đó.

Tôi rất sợ. Tỉ như nếu tôi nói sai thì 
sao? Tôi muốn phát bệnh…

Nhưng tôi nhớ quyền 
hạn của mình.

...trước là công tố viên... ...rồi tới luật sư của ông ấy.

Tôi ngồi xuống và 
luật sư hỏi tôi...

Tôi nhìn Serena rồi kể sự thật.

Rồi mọi chuyện cũng qua. Tôi đi ra.
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Cháu đã làm rất 
tốt. Cháu thấy 
thế nào?

Thiệt không? Cháu thấy 
khá hơn không?

Vâng, tôi nghĩ là thực sự rất khó làm điều đó. Lúc 
đầu tôi thực sự rất lo lắng nhưng mừng là  
     cháu đã  
     vượt qua.

Vậy hả?

Nhưng chuyện gì xảy ra bây giờ?

Ừ. Giống như mọi người 
đang lắng nghe và họ 
nghe những gì cháu nói.

Chúng ta chưa 
biết, nhưng hãy 
nói về những điều 
có thể xảy ra.

Cháu không biết 
Thật kỳ lạ. Cháu 
vẫn thấy hơi căng 
thẳng, nhưng cảm 
thấy khá hơn khi 
nói to lên trước 
mọi người.

Xin chào.  
Tôi là Serena. 

Chào Amy. 
Gặp lại nhau 
vui quá! Cháu 
khỏe không?

Thưa vâng.  
Cháu khỏe!

Derek?
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Serena dẫn Amy đến phòng xét xử trước khi tuyên khai và cho 
Amy biết tất cả những người trong phòng này là ai và họ ngồi 
ở đâu. 

Phòng xét xử của em có thể khác với Amy, nhưng em có thể sử 
dụng hình vẽ bên dưới để tự làm quen với những người ở đó 
nếu phải ra trước tòa.

VẼ HÌNH TÒA ÁN 
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Cái gì ạ?? Tuyên khai 
không vui chút nào. 
Tôi không muốn làm 
điều đó. 

Không… 
không, tôi biết 
mà. Tôi không 
có ý như vậy. 

Tôi không cần phải 
tuyên khai. Nhưng 
nghe nói những điều 
đó làm tôi ước là 
mình đã tuyên khai.

...có lẽ là cảnh 
sát, biện hộ, 
luật sư... 

Tôi đã gặp rất 
nhiều người

…có vẻ như có 
rất nhiều người, 
tôi không chắc 
là nhớ hết.

Bạn chỉ…bạn chỉ nói về 
việc chia sẻ cảm giác rồi 
mọi người lắng nghe bạn. 

Có chuyện xảy ra với 
hàng xóm của tôi, là 
Taylor. Tôi có kể vài 
người nghe rồi…

Nhưng một hôm, tôi gặp biện hộ của mình 
rồi ông ấy nói vụ án đột nhiên kết thúc.

Cái gì ạ??  
Kết thúc là sao?

Họ quyết định 
không khởi tố. 
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Chào, 
Moses.

Gặp lại sau.

Vâng. Gặp 
lại sau.

Nhưng…vậy tại 
sao nó kết thúc?

Vâng….nhưng bây giờ thì 
không sao rồi. Hôm nay là 
lần gặp sau cùng với Moses, 
nhưng tôi vẫn đến gặp 
chuyên viên trị liệu, và …
mọi chuyện khá hơn chút. 

Trước đó tôi nghĩ ra tòa là 
lựa chọn và cách duy nhất 
để cảm thấy khá hơn về 
những chuyện xảy ra…. 

Nhưng gặp Moses làm tôi 
thấy còn có nhiều cách khác 
nữa. Tôi đoán là thấy ổn hơn 
và…kết thúc vài thứ.

Chà.Điều này 
thực sự khó. 

Vâng.. huh… 
Chắc là vậy.

Chào Ari. Hôm 
nay cháu khỏe 
không? 

Tôi biết điều này rất khó 
nghe, Ari. Nhưng điều 
này không có nghĩa là nó 
không xảy ra hoặc công 
tố viên không tin cháu. 

Đôi khi họ không 
có đủ chứng cớ 
để khởi tố. 

Hoặc trong quá trình 
điều tra họ phát hiện 
những điều khác mà 
chúng ta không biết.

Nhưng tôi có thể 
kết nối cháu với một 
vài người có thể hỗ 
trợ cháu tiếp tục.

Và cháu có thể tiếp 
tục đến gặp chuyên 
viên trị liệu nếu điều 
này vẫn giúp ích cho 
cháu. Được không ạ?

Vậy chúng ta sẽ 
không ra tòa phải 
không?
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Serena chỉ cho Amy những cách khác nhau để bớt lo lắng và một vài thứ em có 
thể làm để sẵn sàng ra tòa.

Serena cũng khuyến khích Amy hoạch định cho ngày ra tòa. Nếu phải tuyên 
khai, em có thể sử dụng trang này để hoạch định cho ngày ra tòa. Nó có thể 
giúp em bình tĩnh và tự tin hơn.

Hãy 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. Mặc quần áo nào làm em 
thấy thoải mái.

• 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!

• Co chặt 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. 

HOẠCH ĐỊNH NGÀY RA TÒA
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Xin hỗ trợ.
• Nghĩ về người có thể giúp em bớt lo lắng và giúp em ở tòa. 

• Có người hỗ trợ, bạn bè hay người trong nhà nào có thể 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. 

Nếu muốn, em có thể dùng danh sách ở trên để lập hoạch định 
riêng cho ngày ra tòa. 

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 thực hiện những thứ như:
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Amy phải tuyên khai, hay ra tòa để trình bày về 
những gì đã xảy ra. Nếu hồ sơ phải xét xử thì em 
cũng có thể phải tuyên khai. Nếu điều này xảy ra thì 
công tố viên và biện hộ của em có thể giúp em hiểu 
sự việc xảy ra như thế nào và chuẩn bị sẵn sàng.

Mặt khác, nội vụ của Ari không đưa ra xét xử. Công 
tố viên quyết định không theo đuổi nội vụ. Nếu điều 
này xảy ra, thì không có nghĩa là người bị buộc tội 
không làm hay mọi người không tin em. Em vẫn có 
thể yêu cầu người biện hộ hỗ trợ của em.

ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA?

Nếu như phải tuyên khai thì em thấy như thế nào?

Em nghĩ sao nếu nội vụ của mình không đưa ra xét 
xử, như của Ari?



PHẦN 5

Jesse (Lần nữa)
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Rốt cuộc thì cháu 
thấy tuyên khai 
như thế nào?

           Nhưng, Cô  
 Park, có thể họ 
muốn cháu ra 
tòa lại!

Cháu không biết 
Họ nói điều gì đó 
về phát biểu sự đau 
khổ của nạn nhân?

Rốt cuộc rồi điều 
này sẽ kết thúc 
phải không? Đã 
hai năm rồi!

Có tội/vô tội, 
đúng không? 

Và nếu vô 
tội thì ông 
ấy sẽ về nhà 
phải không?

Chúng tôi hy vọng bồi thẩm 
đoàn sớm lấy quyết định.

Nào, nếu bồi thẩm 
đoàn quyết định 
có đủ chứng cớ 
giúp họ chắc chắn 
ông ấy phạm tội 
thì họ sẽ buộc tội 
ông ấy. 

Nếu không đủ 
chứng cớ thì họ 
phán ông ấy  
“vô tội.”

Cô biết cháu 
mệt mỏi lắm, 
Jesse. Cháu 
có muốn ôn 
lại kết quả 
khả dĩ không?

Tuần rồi, khi chúng ta nói 
về bản án…

Ý cháu là mọi chuyện rất 
khó khăn nhưng nó ĐÃ 
XONG rồi. Cháu phải nói 
những gì đã xảy ra. Mọi 
người nghe đôi chút.

Thật tuyệt. 

Ý cháu là gì?

Vậy mọi thứ… 
ổn chứ? 
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Ở tù, phải 
không?

Nhưng nó sẽ không 
xảy ra, đúng không? 
Ý cháu là, cơ hội 
ông ấy không đi tù 
là bao nhiêu?

Ngay cả khi ông 
ấy được về nhà thì 
chúng ta có thể xin 
Lệnh Bảo Vệ khác, 
có nghĩa là ông ấy 
vẫn không thể nói 
chuyện với cháu 
hay đến gần cháu.

À, nếu ông ấy có tội thì sẽ có phiên điều 
trần khác gọi là điều trần tuyên án, tại 
đây quan tòa sẽ lắng nghe từ nhiều người 
khác nhau rồi chọn hình phạt. 

Nó có thể là thời gian 
ngồi tù, hoặc là những 
điều khác. Như ông ấy 
có thể về nhà nhưng 
phải tuân theo một số 
quy định hay theo học 
các chương trình. Và 
ông ấy có thể phải gặp 
Viên Chức Quản Chế.

Nó không giống 
như chỉ trở lại 
bình thường như 
trước. Chúng 
ta có thể trao 
đổi về những gì 
cháu muốn làm 
và những gì cần 
thiết để cháu 
vẫn an toàn hơn.

Chúng ta có thể 
trao đổi về các 
lựa chọn của cháu 
xem lựa chọn nào 
hữu ích nếu điều 
này xảy ra.

Và nếu ông ấy 
vô tội thì không 
có nghĩa là nó 
không xảy ra, 
được chứ?

Mọi người tin cháu. 
Cô muốn cháu biết 
điều này.
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Jesse, một trong 
những điều quan 
tòa xem xét khi 
tuyên án là điều 
này ảnh hưởng 
đến cháu như 
thế nào. 

Ý cháu là, đó là lý do cháu 
tuyên khai, đúng không?

Oh, không được! Cháu 
ngán những phiên điều 
trần lắm rồi!

Cháu không biết 
mình sẽ cảm thấy 
ra sao nữa! Cháu 
mừng vì rốt cuộc 
mọi chuyện đã kết 
thúc. Nhưng bây 
giờ thực sự nó chỉ 
làm cháu đau khổ.

Vâng, những 
gì đã xảy ra với 
cháu thật không 
công bằng. 
Nhưng đi tù có 
phải là điều tốt 
nhất không? 
Cháu thấy như 
mình đã làm ông 
ấy đi tù…

Cháu biết và cũng 
không muốn ông ấy 
ra đi tự do như không 
có chuyện gì xảy ra. 

Phải, nhưng có một thứ 
gọi là phát biểu sự đau 
khổ của nạn nhân, để 
cháu cho quan tòa biết 
điều này ảnh hưởng đến 
cháu ra sao và cháu nghĩ 
hình phạt nên là gì.

Cháu viết một lá thư 
rồi đọc nó tại phiên 
điều trần tuyên án—

Hay cô có thể đọc cho 
cháu nghe.

Đừng lo lắng nhiều. 
Cháu chỉ nên làm 
nếu muốn, nhưng 
một số người thấy 
nó hữu ích...

Điều này làm cháu 
thấy như thế nào?

Điều này có nghĩa 
là gì với cháu?

Không phải 
lỗi của cháu, 
Jesse ạ. 

Rất khó chịu đựng 
tất cả những cảm 
giác này. Đặc biệt 
khi những cảm giác 
này mâu thuẫn với 
nhau. Cô mừng là 
cháu cho cô biết. 

Cháu đoán cháu có 
những cảm giác này 
lâu rồi nhưng khi 
quyết định thì phải 
đối diện với thực tế. 
Cô có biết không?

Trở lại văn phòng của Cô Park...
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Không sao cả. 
Cô sẽ ở đây khi 
cháu sẵn sàng.

Tất nhiên. Ngay bây giờ có nhiều 
thứ đang xảy ra và dường như mọi 
việc đang thay đổi cuộc đời cháu. 

Sau khi chuyện này kết thúc, dù 
cho chuyện gì xảy ra thì cháu 
vẫn là cháu. Điều này không 
thay đổi con người cháu.

Quá nhiều thứ.

Cô có phiền cho cháu 
nghỉ một lát để đi bộ 
trong vài phút không?
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Có tội
Vô tội

Chúng tôi tuyên bố bị cáo....
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Một vài tuần sau đó …

Tôi không biết mình cảm giác kỳ 
quặc ra sao khi tất cả kết thúc. 

Tôi đã tốn quá nhiều sức cho chuyện này. Lo lắng, nổi điên, 
sợ hãi, buồn bã. Tôi biết sẽ mất một thời gian dài để vượt qua 
nó.

Nhưng Cô Cô Park nói đúng… điều này không nói lên con 
người tôi.

Tôi không chỉ là nạn nhân hay nhân chứng...

Chà.

Cháu thấy khá 
hơn chưa?

Hmm? Ồ. Thưa vâng.
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…Cháu là Jesse …Cháu là Alex
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…Cháu là Jamal …Cháu là Amy

…Cháu 
là Ari
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Alex, Jamal, Jesse, Amy, và Ari có những người hỗ trợ các em. Bạn 
bè, thân quyến, biện hộ, chuyên viên trị liệu, và những người khác 
giúp các em theo những cách khác.

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? 

CÁC EM

GIA ĐÌNH

BẠN BÈ

NHÓM HỖ TRỢ



75

Em có thể có những cảm giác lẫn lộn về những gì 
đang xảy ra. Đây là điều bình thường. 

Ngay cả khi nội vụ kết thúc thì không có nghĩa là em 
ngừng suy nghĩ hay có những cảm giác về những gì 
đã xảy ra. 

Nhưng việc xảy ra chẳng phải lỗi của em. Và em 
không cô đơn. Kinh nghiệm này không nói lên cả 
cuộc đời em. Hãy tiếp tục nói chuyện với biện hộ hay 
chuyên viên trị liệu, với bạn bè và thân quyến hỗ trợ 
và những người khác trong nhóm hỗ trợ của em. 
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