
Hãy vào ruok.org.au để tìm thêm  
các lời mẹo cho cách trò chuyện

thuc su
Họ ổn không?

Hãy hỏi thăm họ
hôm nay

Các lời mẹo giúp bạn nói chuyện 
với họ để hỏi thăm xem thực sự 
họ thế nào

Một cuộc chuyện trò có thể đổi đời.



Chuyện trò có thể thay đổi 
hoàn cảnh như thế nào
Bạn có biết những người trong cuộc đời mình thực sự họ thế nào không?
Tất cả chúng ta đều trải qua những thăng trầm trong cuộc sống.
Vì thế, hãy giữ liên lạc và hỏi thăm “bạn có ổn không?” như là việc bạn 
làm thường ngày. Điều này sẽ giúp một người bạn quen biết đang gặp 
khó khăn với việc gì đó dù lớn, dù nhỏ, hoặc ngay cả khi họ không có 
vấn đề gì biết được bạn quan tâm đến họ.
Bạn sẽ tìm được trong tài liệu hướng dẫn này những lời mẹo giúp bạn 
hỏi thăm những người trong cuộc đời bạn bằng câu “bạn có ổn không?” 
và cho họ sự hỗ trợ mỗi ngày. Bởi vì khi chúng ta thật lòng hỏi, “bạn có 
ổn không?” và sẵn sàng trò chuyện về việc họ cảm thấy thế nào và điều 
gì đang xảy ra trong cuộc sống của họ, chúng ta có thể giúp một ai 
đó đang trong tình huống gay go, cảm thấy họ được hỗ trợ và nối kết, 
sớm trước khi họ lâm vào tình huống khủng hoảng.

Họ thực sự ổn không? Hãy hỏi thăm họ hôm nay.  
Một cuộc chuyện trò có thể đổi đời.

Dịch vụ hỗ trợ sẵn có
Nếu đang gặp nguy hiểm hoặc bạn lo lắng về sự an toàn 
cho bản thân mình hay một người khác, hãy gọi 000.
Nếu cảm thấy cuộc sống đang gay go và bạn cần thêm sự hỗ trợ, tâm sự 
cảm xúc của mình với một người mà bạn tin tưởng có thể có ích cho bạn. 
Bạn và người thân có thể tìm sự hỗ trợ bằng cách liên lạc bác sĩ địa phương 
của mình hoặc một trong các đường dây giúp đỡ tình huống khủng hoảng 
sau đây: 

Gia đình và bạn bè cũng có thể gọi đến các dịch vụ này để được lời khuyên 
và giúp đỡ để biết cách hỗ trợ ai đó đang gặp khó khăn trong cuộc sống. 
Hãy xem danh bạ các đường dây giúp đỡ quốc gia và  
các dịch vụ tại ruok.org.au/findhelp

Đường dây mạch sống- 
Lifeline (24/7) 
13 11 14  
lifeline.org.au 
Dịch vụ Gọi lại cho người  
muốn Tự Vẫn (24/7)  
1300 659 467 
suicidecallbackservice.org.au 
Beyond Blue (24/7) 
1300 224 636  
beyondblue.org.au
Đường dây trợ giúp trẻ em-
Kids Helpline  
(24/7, dành cho trẻ em và 
thanh thiếu niên từ 5-25 tuổi) 
1800 55 1800 
kidshelpline.com.au

Đường dây dành cho quý ông 
MensLine (24/7)  
1300 78 99 78  
mensline.org.au  
1800RESPECT (24/7)  
1800 737 732  
1800respect.org.au 
QLife (từ 3 giờ chiều- 
12 giờ khuya) 
Hỗ trợ dành cho người LGBTI 
miễn phí, ẩn danh 
1800 184 527 
qlife.org.au
Đường dây tư vấn đau buồn-
Griefline (6 giờ sáng-  
12 giờ khuya) 
1300 845 745 
griefline.org.au
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Khi nào thì tôi cần hỏi,  
“bạn có ổn không?”
Không phải lúc nào thì những người trong cuộc đời bạn sẽ nói cho 
bạn nghe họ đang có chuyện phiền muộn, vì thế hỏi thăm “bạn có ổn 
không?” như là việc bạn làm thường ngày là điều quan trọng trong các 
mối quan hệ bạn bè, gia đình, bạn đồng đội và đồng nghiệp của bạn. 
Tạo cơ hội cho ai đó cởi mở tâm sự với bạn càng sớm thì họ sẽ tìm 
được sự hỗ trợ phù hợp càng nhanh hoặc, nếu cần họ có thể tìm sự giúp 
đỡ chuyên nghiệp và tất cả những điều này hợp lại, bạn có thể ngăn chặn 
những vấn đề nho nhỏ trở thành những vấn đề nghiêm trọng hơn. 

Những lúc mà có le bạn nên hỏi thăm là:
  Khi họ đang gặp khó khăn trong mối quan hệ hoặc họ vừa chia tay 

với người bạn đời.
  Khi họ đang đối mặt với những căng thẳng ngày càng tăng hoặc  

liên tục. 
  Khi họ đang gặp khó khăn về tài chính. 
  Khi họ đang trải qua một thời kỳ có sự thay đổi lớn ở nơi làm việc, 

trong gia đình hay trong cuộc sống. 
  Khi họ mất đi một người hay thứ gì đó mà họ yêu quý. 
  Khi họ đang đối mặt với một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Lưu ý đến những thay đổi ở lời nói 
hay sự biểu lộ của họ. Có thể họ:

   Nói chuyện một cách bối rối hay không có 
lý trí  

   Bày tỏ họ không quán xuyến được hay cảm 
thấy mất khả năng kiểm soát 

   Chỉ trích bản thân hay người khác nhiều hơn 
   Như đang trong tình huống khó thoát hay 

chịu đau đớn 
   Chia sẻ họ cảm thấy cô đơn hay thấy mình 

như là một gánh nặng cho người khác.
Lưu ý đến những thay đổi ở cách họ 
cư xử hay điều họ làm. Có thể họ 
đang trong hoàn cảnh mà họ:

  Thiếu động lực hay năng lượng 
 Không thể thư giãn 
  Thay đổi thói quen ngủ nghỉ, tập thể dục 

hay ăn uống 
  Trở nên quan tâm nhiều hơn hay ít hơn đến 

vẻ bề ngoài của họ 
  Mất đi hứng thú với một thứ gì đó mà trước 

đây họ vẫn thích.

Có thể bạn cũng để ý 
thấy có những  
thay đổi ở lời nói  
hay hành động  
của họ

HỌ

NÓI GÌ?

HỌ

LÀM GÌ?
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Chuẩn bị sẵn sàng cho  
cuộc trò chuyện

Hãy sẵn sàng
   Bạn đang trong tâm trạng tốt không?
     Bạn có sẵn sàng thật lòng lắng nghe không?
   Bạn đã dành riêng thời gian có thể cần chứ?

Hãy sẵn sàng
     Nhớ rằng bạn sẽ không có câu trả lời cho tất cả 

mọi thứ (và điều này ổn thôi).
   Tâm sự những vấn đề riêng tư, những gì mà họ 

đang vật lộn với nó có thể rất khó vì họ có thể 
dễ xúc động, thấy xấu hỗ hay đau buồn.

Chọn thời điểm
     Bạn đã chọn được một nơi nào khá yên tĩnh 

chưa, một nơi mà cả hai sẽ cảm thấy thoải mái 
để trò chuyện?

     Khi nào là thời điểm tốt để họ có thể trò chuyện 
một cách có ý nghĩa?

     Nếu họ không có thời gian khi bạn tìm đến họ 
lần đầu, hãy sắp xếp một lúc khác để trò chuyện.

     Có khả năng họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu 
hai người ở cạnh bên nhau (ví dụ như cả hai cùng 
đi bộ hay ngồi trong xe) thay vì là đối mặt nhau.

Làm thế nào để giây phút này 
có ý nghĩa và hỏi R U OK  
tức bạn có ổn không?
Những giây phút có ý nghĩa là khi chúng ta trò chuyện về những thăng 
trầm trong cuộc sống và thường nó sẽ xảy ra khi chúng ta đang dành cho 
nhau những thời gian hạnh phúc. Vì thế hãy hỏi thăm “bạn có ổn không?” 
như là một phần của những hội thoại thường ngày: 

 Khi nghỉ giải lao ở sở hay nơi học tập. 
 Khi cùng nhau tập thể dục. 
 Khi nối kết hay cùng nhau tham gia các hoạt động trên mạng. 
 Khi cùng nhau tham gia các sinh hoạt xã hội. 
 Khi làm một hoạt động gì đó bên cạnh nhau. 
 Khi cùng nhau dùng một bữa ăn. 
  Khi cùng nhau đi du lịch, dù chỉ là một chuyến đi ngắn, đây có thể là 

thời điểm tốt để trò chuyện. 
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Không phải chuyện của tôi
Chúng ta ai nấy đều xem trọng quyền riêng tư của mình và tôn trọng 
quyền riêng tư của người khác. Có thể bạn đang nghĩ 'không phải chuyện 
của tôi' hay 'họ cũng đâu muốn tâm sự với tôi về chuyện ấy'. Việc bạn 
không chắc hay thấy hơi ngại cũng dễ hiểu thôi nhưng mở lời trò chuyện 
vẫn tốt hơn là mặc kệ cái cảm giác là bạn thấy có điều gì đó không ổn. 
Được ai đó biểu hiện sự quan tâm có thể đem lại sự thay đổi quan trọng 
cho một người đang cảm thấy bị dồn dập hay túng quẫn.
Tuy vậy, hãy nhớ rằng ngay cả khi bạn chủ động trước cũng không chắc 
là họ sẽ sẵn sàng tâm sự – nhưng ít ra họ sẽ biết là có người quan tâm 
đến họ và lần sau có thể họ sẽ sẵn sàng tâm sự khi bạn hỏi thăm.

Cách để hỏi R U OK

nói rằng việc này 
đã làm cho họ cảm 
thấy được hỗ trợ  
và quan tâm hơn. 

họ cảm thấy  
được nối kết. 

họ cảm thấy việc này 
giúp họ có suy nghĩ 
tốt hơn về bản thân 

và hoàn cảnh của họ. 

80% 75% 72%

Nghiên cứu của R U OK* cho thấy rằng các cuộc trò chuyện có thể 
đem lại sự thay đổi cho một người đang trong tình huống gay go. 
Trong số những người có tâm sự với ai đó về những điều phiền 
muộn của họ gần đây:

Hỏi thăm vẫn  
tốt hơn là không 

hỏi thăm.

 1. Hỏi R U OK?

2. Lắng nghe 3. Khuyến khích  
hành động

4. Hỏi thămBắt đầu cuộc 
trò chuyện sử 
dụng 4 bước 

sau đây

tạm thôi
tốt chứ?

tạm thôi
tốt chứ?

tạm thôi
tốt chứ?

tạm thôi
tốt chứ?

*KANTAR R U OK?Day Research 2021
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1. Hỏi R U OK?
   Chọn thời điểm. Bắt đầu cuộc trò 

chuyện vào thời điểm và ở một nơi mà 
cả hai đều cảm thấy thoải mái. 

     Nếu khi tìm đến họ mà họ không trò 
chuyện được thì bạn hãy sắp xếp một 
lúc khác thích hợp hơn cho họ. 

     Hãy cư xử một cách thanh thản và thân 
thiện. Hãy nghĩ cách đi vào cuộc trò 
chuyện một cách nhẹ nhàng. 

     Nếu họ không muốn trò chuyện hãy 
cho họ biết bạn sẽ luôn sẵn sàng để hỗ 
trợ khi họ sẵn sàng hoặc hỏi xem liệu có 
một ai khác mà họ cảm thấy thoải mái 
hơn để nói chuyện với người này không.

 Hãy cho họ biết bạn để ý thấy có sự thay đổi. Đưa ra lời nhận xét:

Như thế, dạo này 
tình hình bạn  

thế nào?

Gần đây tôi ít  gặp bạn, mọi thứ vẫn ổn chứ?

Bạn hơi mệt mỏi  

gần đây, mọi việc  

như thế nào?

Nếu họ không muốn nói chuyện với tôi thì sao?
  Đừng buồn nếu họ không muốn nói chuyện. Có thể họ chưa sẵn 

sàng để nói chuyện hay qua một thời gian thì họ mới hiểu là bạn 
thực sự đang quan tâm đến họ.

  Hãy tôn trọng quyết định không muốn nói chuyện của họ.  
Đừng áp lực hay chỉ trích họ hay cố ép họ phải nói chuyện.

  Nhắm vào một đề tài nào đó mà bạn nghĩ là có khả năng họ sẽ cảm 
thấy thoải mái để trò chuyện, như “Tôi biết gần đây bạn bị khó ngủ 
và khó tập trung. Mình nói chuyện về vấn đề này được không?”

  Đề nghị họ nói chuyện với ai đó mà họ tin tưởng, như một người 
trong gia đình hay người bạn. Bạn có thể nói, “Mình luôn sẵn sàng 
nếu lúc nào đó bạn muốn tâm sự nhưng bạn có muốn nói chuyện 
với một người nào khác không?”

  Hỏi xem là bạn có thể quay lại sớm để hỏi thăm họ không.
  Hãy nhớ, hành động tìm đến họ có thể khuyến khích họ suy nghĩ 

về tình hình của họ và gợi ý nhắc họ nói chuyện về vấn đề này.
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Dùng các câu hỏi mở để giúp họ giải thích điều gì đang xảy ra 
và họ đang cảm thấy thế nào:

Bạn đã cảm thấy 
như thế này  
lâu chưa? 

Nghe có vẻ như bạn đang trải 
qua một giai đoạn khó khăn.  

Bạn có thể cho tôi biết điều gì  
đang xảy ra không?

3.  Khuyến khích 
hành động

Một khi họ mở lòng tâm sự, khuyến khích họ 
tìm sự hỗ trợ hay làm điều gì đó để giảm bớt 
gánh nặng.

Bạn không cần phải có câu trả lời hay có thể cho họ lời khuyên chuyên 
nghiệp về sức khỏe, nhưng bạn có thể giúp họ cân nhắc các bước tiếp theo 
hay những gì mà họ có thể làm để quản lý tình huống của họ.
Một số phương án hay có thể bao gồm nói chuyện với người trong gia 
đình, một người bạn họ tin tưởng, bác sĩ của họ hay một nhân viên y tế 
chuyên nghiệp và phù hợp.
Bạn cũng có thể đề nghị họ nên nghĩ đến những cách mà trước đây có 
hiệu quả hay giúp được họ khi họ đã cảm thấy thế này hay khi họ phải đối 

mặt với những thử thách như vầy.
Những thứ có thể giúp họ thư giãn  
hay cho họ niềm vui bao gồm đi 
tản bộ, xem phim, xem hay chơi 
một vài thể thao v.v.

Bạn cần gì ở tôi?  Tôi có thể làm gì 
giúp bạn?
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2.  Lắng nghe một 
cách cởi mở

   Hãy sẵn sàng lắng nghe. Đừng tìm cách 
giải quyết ngay vấn đề của họ.

   Suy nghĩ một cách cởi mở. 
   Đừng ngắt lời họ hay trò chuyện một 
cách vội vã. Hãy để cho họ nói mà không 
lo về thời gian. 

   Khuyến khích họ giải thích. 
   Thể hiện bạn đang lắng nghe bằng cách 
lặp lại những gì bạn vừa nghe và hỏi xem 
bạn đã hiểu đúng không.

tạm thôi tạm thôi
tốt chứ? tốt chứ?

Tôi muốn giúp Tôi muốn giúp

Tôi muốn giúpTôi muốn giúp

tôi có thể tham gia cùng bạn chứ?

tôi có thể tham gia cùng bạn chứ?

tôi có thể tham gia cùng bạn chứ?

tôi có thể tham gia cùng bạn chứ?

Khuyến khích họ nghĩ đến  
ít nhất một thứ gì đó có thể 
giúp giảm bớt gánh nặng:

Bạn nghĩ kế tiếp 

chúng ta nên 

làm gì?Bạn có nghĩ đến việc đi gặp bác sĩ của mình 
không?
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4.  Hỏi thăm
  Nhớ quay lại sớm để hỏi thăm xem họ thế 

nào. Trong lúc trò chuyện, bảo họ hãy đề 
nghị thời gian nào tiện cho họ: “Bạn có 
ngại không nếu tôi quay lại sớm để hỏi 
thăm xem tình hình bạn thế nào không?”

  Hỏi thăm họ cảm thấy thế nào và họ đã 
tìm được cách nào để quản lý tốt hơn tình 
huống của họ chưa.

  Nếu họ vẫn chưa làm gì, hãy khuyến khích và nhắc nhỡ họ là bạn luôn 
sẵn sàng nếu họ cần người để nói chuyện. Hãy nhớ rằng ngay lúc này 
có thể họ chỉ cần một ai đó lắng nghe. 

  Hãy thông cảm là có thể sẽ mất một thời gian khá lâu trước khi họ sẵn 
sàng để gặp một nhân viên y tế chuyên nghiệp. Cố gắng nhấn mạnh 
những lợi ích của việc tìm sự giúp đỡ chuyên nghiệp và đề nghị họ hãy 
thử những cách khác.

   Nếu họ có một trải nghiệm xấu với một đường dây giúp đỡ hay bác sĩ, 
khuyến khích họ cứ thử lại. Bạn có thể hỏi, “Bạn nghĩ nếu chúng ta thử vài 
cách khác thì sẽ giúp được bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này không?”

  Sắp xếp sự nhắc nhở trong sổ nhật ký của bạn để ghé thăm hay gọi hỏi 
xem họ thế nào sau một hai tuần. Nếu họ đang gặp nhiều khó khăn, 
hãy hỏi thăm sớm hơn. 

  Giữ liên lạc và sẵn sàng để hỗ trợ. Thật tình quan tâm và chăm sóc 
có thể thực sự thay đổi hoàn cảnh của họ. 

tạm thôi tạm thôi
tốt chứ? tốt chứ?

Tôi muốn giúp Tôi muốn giúp

Tôi muốn giúpTôi muốn giúp

tôi có thể tham gia cùng bạn chứ?

tôi có thể tham gia cùng bạn chứ?

tôi có thể tham gia cùng bạn chứ?

tôi có thể tham gia cùng bạn chứ?

Cách để giữ liên lạc và cho họ thấy bạn là 
điểm tựa 
Duy trì mối quan hệ giữa bạn và họ. Có thể họ mong đợi đến lúc 
được gặp bạn. Bạn có thể: 

  Khóa vào một thời gian mà hai người sẽ thường xuyên gặp nhau.
  Hỏi họ về những hoạt động họ thích làm và giúp họ lên kế 

hoạch hay ngỏ lời cùng họ làm điều đó. 
  Sắp xếp các cuộc hẹn hò của nhóm để giúp họ nối kết với 

những người khác. 

Quản lý những phản ứng về 
cảm xúc trong lúc trò chuyện
Có khi trong lúc trò chuyện bạn hỏi R U OK? người này có thể trở nên 
xúc động.
Sau đây là một vài điều bạn có thể làm để giúp sự việc đỡ ngại ngùng 
hơn và giảm bớt áp lực: 

 Hãy sẵn sàng.
  Nhận ra phản ứng của họ có thể là vì một số hoàn cảnh khác nhau - 

mà trong đó có những vấn đề có thể bạn không hề biết.
  Hãy cho phép họ biểu lộ hết cảm xúc của họ (có nghĩa là giải tỏa)  

và trấn an họ bằng cách tích cực lắng nghe tất cả những lời họ nói.
  Trước hết hãy xử lý cảm xúc của họ, một khi đã chăm sóc cảm xúc 

của họ thì bạn có thể trò chuyện tốt hơn.
  Việc tốt nhất mà bạn có thể làm để giúp cho một người đang đau 

buồn là lắng nghe giỏi.
   Chăm sóc cảm xúc của riêng bạn bằng cách giữ bình tĩnh và không 

cá nhân hóa mọi việc.

Bạn đã gặp bác sĩ  tình hình sao rồi?
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Tôi nên xử lý  
sự tức giận  
bằng cách nào?
Nếu người này bày tỏ sự tức giận cho câu hỏi 
của bạn, bạn có thể trả lời bằng cách: ”Tôi thấy 
được điều này làm bạn bực dọc. Thôi thì bây 
giờ bạn hãy bắt đầu từ đầu và kể cho tôi nghe 
điều tôi cần biết.” 
Cho phép họ nhận định tất cả các yếu tố mà 
họ cảm thấy đã góp phần làm cho họ tức giận. 
Bạn có thể khuyến khích họ bằng cách nói 
thêm “Tôi hiểu rằng (....) là một vấn đề.  
Còn điều gì khác khiến cho bạn lo lắng?” 
Hãy kiên nhẫn và sẵn sàng lắng nghe họ tâm sự 
về mọi thứ mà cộng vào đã khiến họ thấy thất 
vọng.
Để giữ cho cuộc trò chuyện trôi trải đúng hướng 
và cho họ biết là bạn vẫn chú tâm lắng nghe tất 
cả những gì họ nói, tìm cách phản hồi lại những 
điều họ đã nói. Bạn có thể nói, “Như vậy cái điều 
mà làm cho bạn hết sức bực dọc là (....)  
Có đúng không?” 
Nếu họ cảm thấy bị đối xử không đúng hay 
không công bằng khả năng là bạn sẽ không 
thuyết phục được họ trong cuộc trò chuyện này. 
Lắng nghe tất cả những lời họ nói và cho họ 
thông tin hoặc, nếu thích hợp, giới thiệu họ đến 
những bộ phận chính thức mà ở đó những lời 
phàn nàn của họ sẽ được giải quyết, như vậy thì 
sẽ tốt hơn. 

  Tôi nên xử lý đau buồn  
bằng cách nào?

Các sự cố đau lòng hay thảm thương thường khó xử 
lý bởi vì chúng ta thấu cảm hoàn cảnh của người 

đó nhưng thấy bất lực khi không thể giúp họ 
xóa đi nỗi buồn hay đau đớn.

Nếu họ bắt đầu khóc, hãy ngồi im lặng và 
để cho họ khóc. Nhìn xuống có thể giúp 
giảm bớt sự khó chịu của họ. Bạn có 
thể nói thêm, “Tôi sẽ ngồi đây với bạn 
và khi nào bạn ổn thì chúng ta sẽ nói 
chuyện tiếp.” 
Nếu bạn đoán trước điều này có 
thể xảy ra, hãy chuẩn bị sẵn khăn 
giấy. 
Dùng nhiều những câu nói biểu hiện 
sự thấu cảm, như là “Nghe có vẻ như 

bạn đang vật lộn với một vài thứ ngay 
lúc này” hoặc “Tôi hiểu được đây là một 

giai đoạn thử thách cho bạn.”
Hãy đảm bảo bạn thoải mái với những 

giây phút im lặng trong khi trò chuyện. 
Hiểu rằng sự im lặng cho phép họ tiếp tục nói 

và nói thêm cho bạn nghe.
Khuyến khích họ tìm đến sự hỗ trợ phù hợp. Điều 

này có thể bao gồm nói chuyện với người trong 
gia đình, bạn bè hay nhân viên mà họ tin 
tưởng như bác sĩ địa phương của họ.

Tôi nên 
xử lý lo 
âu bằng 
cách nào?
Dùng những câu nói 
ngắn, rõ ràng nhưng 
vẫn thể hiện sự quan 
tâm và chăm sóc.
Nếu đoán trước họ sẽ 
có phản ứng lo âu, khi 
chuẩn bị hãy nghĩ đến 
một địa điểm và thời 
gian phù hợp cho cuộc 
trò chuyện này.
Giữ bình tĩnh. Cách tốt 
nhất để đối phó là nên 
hít thở sâu và chậm, nói 
với giọng nói nhỏ hơn và 
ngay cả với nhịp điệu  
đều đều.
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Lo lắng về sự an toàn tức thời 
của họ?
Nếu tin rằng họ đang gặp nguy hiểm tức thời hãy gọi 
000 (chỉ ở Úc). 
Nếu tin rằng người này đang có những ý nghĩ muốn tự vẫn, đừng e ngại 
hỏi họ về điều này - dùng câu hỏi không dẫn đến vấn đề tự vẫn. 
Các đường dây giúp đỡ hoàn cảnh khủng hoảng có thể giúp bạn. 
Nếu cảm thấy khó khăn trò chuyện về việc này, hãy gọi Đường dây mạch 
sống (Lifeline) qua số 13 11 14 hay Dịch vụ Gọi lại Cho người Muốn Tự vẫn 
qua số 1300 659 467 có nhân viên có thể hỗ trợ và cho lời khuyên.

Tôi có thể hỏi bằng cách nào?
“Những người trong hoàn cảnh thế này có thể nghĩ đến chuyện tự vẫn. 
Bạn có nghĩ đến việc tự tử không?” 
Nếu họ trả lời có, những điều quan trọng nhất bạn cần làm là: 
1. Giữ cho họ được an toàn – đừng để họ một mình 
2. Tìm sự giúp đỡ chuyên nghiệp cho họ ngay. 
Để giữ cho họ được an toàn, hãy lấy những đồ vật nguy hiểm tại chỗ 
của họ đi nơi khác, đặc biệt là khi họ có đề cập đến kế hoạch tự vẫn. 
Nếu họ chia sẻ với bạn chi tiết của kế hoạch, đừng đồng ý với họ là bạn 
sẽ giữ bí mật điều này hay những suy nghĩ tự vẫn của họ. 
Tiếp tục trò chuyện và lắng nghe. Hãy lạc quan về vai trò của những nhân 
viên chuyên nghiệp có thể giúp họ vượt qua những thời kỳ gay go.  
Bạn có thể nói những điều như: 
“Tôi nghĩ đến lúc phải liên lạc một người có thể hỗ trợ bạn. Tôi có thể 
giúp bạn tìm đúng người để nói chuyện.” 
“Bạn không đơn độc một mình. Chúng ta có thể cùng nhau tìm cách 
giải quyết.”
“Ai là người mà bạn tin tưởng? Tôi muốn gọi cho họ để cả hai chúng tôi 
có thể giúp bạn.”

Giúp họ tìm đến sự giúp đỡ của 
nhân viên chuyên nghiệp có thể 
dùng một trong những cách sau 
đây: 

  Cùng họ gọi một đường dây giúp đỡ 
hoàn cảnh khủng hoảng 

  Cùng họ đi đến Khu Cấp Cứu  
của bệnh viện 

  Đưa họ đến một nơi bạn thấy an toàn mà 
nơi đó họ sẽ không đơn độc một mình. 
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Một cuộc chuyện trò có thể đổi đời.


