
Làm gì khi nóng giận
Chúng ta đều yêu thương con trẻ, nhưng những căng thẳng do dịch COVID-19, lo lắng về tiền bạc và tình trạng cách ly có thể 

làm chúng ta dễ nổi giận. Đây là cách chúng ta có thể duy trì sự kiểm soát cơn giận của mình để không làm tổn thương những người khác.

Ngăn chặn ngay từ đầu
Chúng ta luôn luôn bị căng thẳng và 
nổi giận vì cùng một thứ/lý do

Điều gì làm bạn nổi giận? Khi nào nó 
xảy ra? Bạn thường phản ứng như thế 
nào?

Hãy ngăn chặn nó ngay từ đầu. Nếu 
nó xảy ra khi bạn mệt mỏi, hãy nghỉ 
ngơi hoặc đi ngủ. Nếu nó xảy ra khi 
bạn đói, hãy luôn chắc chắn mình ăn 
cái gì đó. Nếu cảm thấy cô đơn, hãy 
tìm sự giúp đỡ của ai đó

Hãy tự chăm sóc bản thân. Tham 
khảo tài liệu "hãy tạm nghỉ" và "kiểm 
soát căng thẳng" để tìm ý tưởng

Tự chăm sóc bản thân

Tất cả chúng ta đều có nhu cầu 
giao tiếp. Hãy nói chuyện với bạn 
bè, gia đình và các mạng lưới trợ 
giúp mỗi ngày

Giảm hoặc bỏ hẳn uống rượu, nhất 
là khi trẻ còn thức

Bạn có vũ khí hay vật gì đó có thể 
dùng để đánh người khác không? 
Hãy khóa chúng lại, giấu đi hoặc để 
đâu đó bên ngoài nơi ở

Nếu ở nhà không an toàn đối với 
trẻ, có thể để trẻ ra ngoài tìm kiếm 
trợ giúp hoặc ở một chỗ khác trong 
một thời gian tạm thời

Hãy tạm nghỉ
Khi bạn cảm thấy tức giận, hãy tự 
làm mình nguôi trong 20 giây. Thở 
ra hít vào chậm rãi 5 lần trước khi 
bạn nói hoặc làm gì

Hãy đi ra chỗ khác trong vòng 10 
phút để lấy lại sự kiểm soát cảm 
xúc của bản thân. Nếu bạn có một 
không gian an toàn của riêng mình 
ở ngoài trời, hãy đi ra ngoài

Nếu gặp tình huống trẻ không 
ngừng khóc, bạn hoàn toàn có thể 
đặt bé nằm xuống một chỗ an toàn 
và đi đâu đó một lát. Gọi ai đó có 
thể làm bạn bình tâm lại. Kiểm tra 
bé sau mỗi 5-10 phút

Khủng hoảng dịch COVID-19 không kéo dài vô tận- giờ chúng ta chỉ cần vượt qua giai đoạn này … từng ngày, 
từng ngày một.

Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy bấm vào các đường dẫn sau đây:

LỜI KHUYÊN TỪ WHO LỜI KHUYÊN TỪ UNICEF NGÔN NGỮ KHÁC CƠ SỞ BẰNG CHỨNG

Khoa học nghiên cứu về não bộ chỉ ra rằng 
nếu bạn kiểm soát được cơn giận hoặc làm 
một việc gì đó tích cực tức là đã góp phần 
tăng cường sự phát triển não bộ của trẻ. 

Đó thực sự là một thành công! 
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