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2012

Tương tự như sức khỏe và tình trạng khỏe 
mạnh của quý vị về thể xác, sức khỏe tâm thần 
của quý vị cũng rất đáng được chăm sóc và cải 
thiện. Điều này đúng cho cả những người chưa 
bị hay đã bị bệnh tâm thần. 

Tháng Sức Khỏe Tâm Thần khuyến khích tất cả 
chúng ta suy nghĩ về sức khỏe tâm thần của 
mình. Đây là một cơ hội để hỏi xem chúng ta có 
hài lòng về bản thân và cuộc sống của chúng ta 
hay không, chúng ta có quan hệ tốt với những 
người khác không, và chúng ta có tham gia vào 
những hoạt động mang lại cho chúng ta mục 
đích và ý nghĩa hay không.

Đó là lý do tại sao chủ đề của Tháng Sức Khỏe 
Tâm Thần năm nay lại là ‘Ăn Mừng, Giao Tiếp, 
Mở Mang’.

Tháng Sức Khỏe Tâm Thần quý vị ăn 
mừng là để mừng cho những điều tốt 
đẹp trong cuộc sống, cũng như những 
ưu điểm và tiêu chuẩn đạo đức đã giúp 
cho quý vị vượt qua được những thời 
điểm khó khăn. 

Tháng Sức Khỏe Tâm Thần quý vị giao 
tiếp với những người khác bằng cách 
lưu tâm đến những mối quan hệ thân 
thiết của quý vị, hoặc vươn xa hơn và 
làm quen với những người bạn mới.  

Tháng Sức Khỏe Tâm Thần cũng là mở 
mang, mở rộng thêm những chân trời 
mới và thử qua những điều  mới giúp 
mang lại ý nghĩa và mục đích cho quý vị.

Cuộc sống của quý vị có thể chứa đựng 
thêm niềm vui, sự hỗ trợ hoặc ý nghĩa 
nữa không? Việc này sẽ mang đến sự 
khác biệt cho sức khỏe tâm thần của 
quý vị như thế nào?

Tháng Sức Khỏe Tâm  
Thần là gì ?

Tháng Sức Khỏe Tâm Thần có thể sẽ đặc biệt 
quan trọng với những người trong chúng ta đã 
từng bị bệnh tâm thần. Đây có thể là lúc để ăn 
mừng cho quá trình phục hồi và suy nghĩ về 
những ý nghĩa mới trong cuộc sống của chúng 
ta và những điều sẽ giúp cho chúng ta được 
hài lòng với cuộc sống hơn. Đây cũng có thể là 
lúc cho mọi người hỏi xem làm thế nào chúng 
ta có thể tháo bỏ những rào cản không cho 
những người sống với bệnh tâm thần được 
hưởng một cuộc sống tích cực, có tham gia 
vào xã hội và không mang mặc cảm có bệnh.

Vietnamese/Tiếng Việt

Ăn Mừng, Giao 
Tiếp, Mở Mang
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Vietnamese/Tiếng Việt

Ăn Mừng
Trong lúc công việc đang bộn bề ngổn ngang, chúng ta ‘dành đôi phút cho riêng mình’ 
với mức độ thường xuyên là bao nhiêu.

Cuộc sống có thể có nhiều thử thách, buồn phiền và đau khổ. Những sự kiện đó và cách 
ứng xử của chúng ta đối với chúng xác định cá tính của chúng ta. Điều quan trọng là 
chúng ta phải dành cho chúng sự quan tâm thỏa đáng và tìm kiếm những người hoặc 
những chiến lược giúp chúng ta đối phó và tiếp tục sống với cuộc sống của chúng ta. 

Đồng thời, việc ăn mừng cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta cũng rất quan trọng. 

Dành thời gian để công nhận cho những sự kiện và những người đã ảnh hưởng tốt 
đẹp đến cuộc sống của chúng ta có thể sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy hài lòng và chắc 
chắn chúng ta sẽ không còn cho rằng người khác đương nhiên phải có trách nhiệm với 
mình nữa. Người ta còn cho rằng khả năng nhận thức được giá trị cuộc sống của mình 
cũng có thể giúp chúng ta đối phó được với những tình huống khó khăn.

Một số cách để ăn mừng:
• Ăn mừng sự thành tựu của những người khác. Nghiên cứu cho thấy rằng đáp lại 

bằng sự quan tâm đến tin tức tốt lành của những người thân thiết với mình sẽ 
không chỉ có lợi cho hạnh phúc toàn diện của người đó, mà còn có lợi cho cả mối 
quan hệ của quý vị.   

• Cố gắng quan tâm đầy đủ đến những sự việc đã trải qua mà quý vị yêu thích. Nếu 
quý vị tính tự thưởng mình bằng một món ăn ưa thích, từ từ thưởng thức nó; chú 
ý đến tất cả các cảm giác của quý vị và sự thú vị mà nó mang lại cho quý vị. 

• Viết thư cảm ơn ai đó đã mang đến một sự khác biệt cho quý vị. Nhớ ghi rõ họ đã 
giúp đỡ quý vị như thế nào, sự giúp đỡ đó ảnh hưởng đến quý vị ra sao, và nói lời 
cảm ơn họ. Nếu được, hãy đọc lá thư cho họ nghe.

• Ăn mừng theo nhiều cách; tham dự các lễ hội và thưởng thức món ăn tại nhiều 
nhà hàng, thưởng thức các môn nghệ thuật và phương tiện truyền thông khác 
nhau.

Ăn Mừng,      Giao Tiếp, Mở Mang
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Giao Tiếp 
Giao tiếp xã hội và những mối quan hệ tốt đẹp có liên 
quan chặt chẽ đến sức khỏe tâm thần và hạnh phúc toàn 
diện của chúng ta.

Trong suốt cuộc đời của chúng ta, những mối quan 
hệ với người khác sẽ thay đổi, nhưng chúng vẫn quan 
trọng. Việc thường xuyên tiếp xúc với mọi người cho 
chúng ta cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm của chúng ta 
và học hỏi kinh nghiệm của người khác. 

Quan hệ tốt với gia đình và bạn bè giúp chúng ta luôn 
vui vẻ và sống thú vị. Có những mối quan hệ này cũng 
có nghĩa là chúng ta đã có nơi để tâm sự khi buồn chán 
hoặc gặp một khó khăn nào đó. Những người khác có 
thể giúp chúng ta giải quyết những công việc thiết thực 
và hỗ trợ cho chúng ta đạt được các mục tiêu của mình.

Mở Mang
Ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống, chúng ta đều có 
thể bắt đầu một công việc gì đó mới, khám phá hoặc tái 
khám phá một sở thích. Học hỏi không nhất thiết là phải 
đến lớp học hoặc đọc sách giáo khoa.Chúng ta chỉ cần 
sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới. 

Việc trau dồi kiến thức và kỹ năng bằng một công việc 
mà chúng ta thực sự yêu thích có thể sẽ giúp chúng ta có 
thêm niềm tự tin, cho chúng ta các cơ hội để giao tiếp với 
xã hội, và nâng cao hạnh phúc nói chung của chúng ta. 

Khi đặt ra cho mình những thử thách mới hoặc tham 
gia vào những hoạt động mới, hãy chọn những loại có ý 
nghĩa và phù hợp với những gì quý vị quan tâm và quý 
trọng. Nên uyển chuyển linh động vì hoàn cảnh và những 
gì quý vị quý trọng có thể sẽ thay đổi. Hãy cố gắng suy 
nghĩ ra những mục tiêu mới về những gì mà quý vị muốn 
đưa thêm vào cuộc sống của mình, chứ đừng chọn những 
gì mà quý vị đang cần cố gắng tránh.

Một số cách để giao tiếp:
• Đề nghị giúp đỡ – làm tình nguyện viên cho một 

tổ chức mà quý vị cảm thấy tin tưởng hoặc đơn 
giản hơn là giúp đỡ một người bạn dọn nhà.  

• Kết hợp làm một việc gì đó có lợi cho sức khỏe 
thể xác với một hoạt động xã hội để nâng cao sức 
khỏe tâm thần cho quý vị. Đi dạo với một người 
bạn hoặc tham gia vào một nhóm đi bộ. 

• Hãy xem việc dành thời gian quý báu cho người 
thân là một việc ưu tiên đồng thời luôn tìm hiểu 
những gì đang diễn ra trong cuộc sống của họ. 
Luôn cố gắng lắng nghe và nghe những câu 
chuyện của người khác mà không ngắt lời họ.

• Bắt chuyện với một người nào đó không giống 
như quý vị. Làm quen với người lạ có thể sẽ giúp 
cho quý vị hiểu được về những cách ứng xử hoặc 
niềm tin khác lạ hoặc mới đối với quý vị. 

Một số cách để mở mang:
• Nhờ người quen chỉ dẫn cho quý vị làm một việc 

gì đó mà họ thành thạo hoặc say mê và là việc mà 
quý vị đã quan tâm đến từ lâu.  

• Lập danh sách những gì quý vị quý trọng nhất và 
danh sách những gì quý vị sẽ dành thời gian để 
làm. Chúng có trùng nhau không? Quý vị có thể 
làm gì để dành thêm thời gian cho những việc 
quan trọng đối với quý vị?

• Chia một việc lớn ra thành nhiều việc nhỏ. Bước 
đầu tiên mà quý vị thực sự cần phải làm là gì? 
Thảo ra một kế hoạch về địa điểm, thời gian và 
cách thức mà quý vị sẽ làm việc này và cả cách mà 
quý vị sẽ khắc phục mọi khó khăn trở ngại. Đừng 
quên đặt thời hạn mà quý vị muốn sẽ hoàn tất 
công việc này. 

• Hãy khám phá một nền văn  hóa mới. Tìm hiểu 
một số từ của một ngôn ngữ khác. Thử dùng một 
số thức ăn mới. Nói chuyện với một người từ một 
nơi mà quý vị chưa hề đến.

Vietnamese/Tiếng Việt

Ăn Mừng,      Giao Tiếp, Mở Mang
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Đôi khi việc ưu tiên cần làm nhất của chúng ta là tìm kiếm sự trợ giúp nào đó cho những việc 
đang gây khó khăn cho chúng ta hoặc cho những sự thay đổi trong cách mà chúng ta cảm 
nhận và suy nghĩ.

Bước đầu tiên thường là nói chuyện với một bác sĩ địa phương, họ có thể giới thiệu quý vị 
đến một nơi chuyên khoa hơn để trợ giúp cho quý vị nếu cần. Quý vị có thể sẽ được hưởng 
một chương trình giảm giá của Medicare cho tối đa 10 buổi làm việc với chuyên viên tâm lý 
khi bác sĩ đa khoa (GP) của quý vị lập ra một kế hoạch điều trị.

Nếu quý vị có tiểu sử đa văn hóa hoặc đa ngôn ngữ, xin liên lạc với Trung Tâm Sức Khỏe Tâm 
Thần Liên Văn Hóa (Transcultural Mental Health Centre) để tìm hiểu và xin trợ giúp, số điện 
thoại 9912 3850.

Nếu quý vị cần nói chuyện gấp với một người nào đó, xin gọi cho Lifeline theo số 13 11 14 
hoặc cho Đường Dây Sức Khỏe Tâm Thần New South Wales (NSW Mental Health Line) theo số 
1800 011 511 (phục vụ 24 giờ). 

Cuối cùng là, xin nhớ nếu lần đầu tiên quý vị không tìm được sự trợ giúp phù hợp, thì điều 
quan trọng là quý vị tiếp tục tìm. Quý vị cứ thoải mái hỏi đi hỏi lại hoặc nói chuyện với một 
chuyên gia sức khỏe tâm thần khác cho đến khi quý vị tìm được sự trợ giúp và giúp đỡ phù 
hợp với quý vị.

Đường dây vấn an và trợ giúp khẩn cấp 24/7 -  

• Lifeline (ĐT Cứu Sinh) - 13 11 14 

• Kids Help Line (ĐT Trợ Giúp Trẻ) - 1800 55 1800 

• Mensline Australia (ĐT Trợ Giúp Đàn Ông) - 1300 789 978 

• Salvo Care Line (ĐT Vấn An của Đội Quân Cứu Tế) - 1300 363 622

Đơn Vị Tài Trợ

Transcultural Mental Health Centre (Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần Liên Văn Hóa) có dịch vụ chẩn đoán và 
cố vấn miễn phí cho trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn, và các gia đình có quá trình kiến thức đa văn hóa 
hoặc đa ngôn ngữ sống tại New South Wales. Trung Tâm hỗ trợ cho các cá nhân và gia đình tiếp cận với các 
dịch vụ về sức khỏe.   

Việc hỗ trợ này bao gồm: 

•  Cung cấp thông tin và giới thiệu đến các chuyên gia sức khỏe và sức khỏe tâm thần và các dịch vụ phù hợp

• Cung cấp các giải pháp hỗ trợ tốt cho sức khỏe tâm thầnvà hạnh phúc nói chung 

• Hỗ trợ trực tiếp qua các nhân viên sức khỏe tâm thần song ngữ sử dụng trên 65 thứ tiếng

Các nhân viên này sẽ thực hiện:  
-    Chẩn đoán tâm lý -    Vấn an khi gặp đau khổ/bị tổn thương
-    Điều trị ngắn hạn -    Hỗ trợ người chăm sóc cho những người bị bệnh tâm thần

Để tìm hiểu thêm, in liên lạc với Transcultural Mental Health Centre (Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần Liên Văn 
Hóa) số điện thoại (02) 9912 3850. 

Vietnamese/Tiếng Việt

Soạn thảo với sự cộng tác của

Quý vị cần được 
giúp đỡ thêm?


