
Khi Nào Tôi Nên Tìm Kiếm Sự Hỗ Trợ Chuyên Nghiệp  
cho Con Em Mình? 

*Lưu ý: điều này không nhằm mục đích thay thế đánh  
giá chuyên môn về y tế 

Khi nào đau buồn trở thành một thứ gì đó mà quý vị cần  
xem xét nghiêm túc hơn và tìm kiếm trợ giúp có chuyên môn? 

Mọi người đều trải qua đau buồn lúc này hay lúc khác. Trẻ em và thanh thiếu niên có thể vượt qua 
những tình huống mà các em có vẻ rất khó chịu. Tuy nhiên, những người đang gặp rối loạn sức khỏe 
tâm thần có xu hướng trải qua đau buồn thường xuyên hơn và mạnh hơn. Khi nào thì quý vị nên nghĩ 
về việc đến gặp một chuyên gia để được hướng dẫn? Dưới đây là một số đặc điểm có thể giúp xác định 
mức độ đau buồn của con em/thanh thiếu niên của quý vị*. Luôn tìm kiếm sự trợ giúp ngay lập tức nếu 
trẻ có một hành vi không an toàn hay nói về việc muốn làm tổn thương bản thân trẻ hoặc một ai đó. 

Đau Buồn Đặc Trưng Đau buồn có thể cần phải có sự hướng dẫn của chuyên gia 
Các triệu trứng khó chịu sẽ kéo dài một vài giờ 
hoặc một vài ngày.  

• Sau khi chia tay người yêu, thanh thiếu 
niên sẽ khóc trong vài ngày. 

• Phàn nàn về việc đau bụng sau khi 
ăn quá nhiều kem 

• Nổi giận khi các em mệt mỏi 
 

DAI DẲNG Các triệu chứng khó chịu diễn ra lâu hơn. Nhìn chung, chúng 
ta nghĩ về nhiều ngày hơn là chỉ từ 2 tuần trở lên.  

• Thường xuyên khóc mà không biết tại sao 
• Phàn nàn về việc thường xuyên bị đau bụng hoặc đau đầu mà 

không biết nguyên nhân y tế khiến cho các em không đi học được 
• Thường xuyên nổi cơn thịnh nộ hoặc rất khó chịu phần lớn thời gian 
• Nếu con em quý vị (liên tục) không đáp ứng các mốc phát triển 

quan trọng với tuổi của các em, hoặc quý vị cảm thấy có thể có 
vấn đề với sự phát triển của con 
 

Khó khăn diễn ra ở một môi trường (ở trường, 
ở nhà, với bạn bè, cộng đồng).  

• Trước bài kiểm tra/bài thuyết trình, có 
cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày mình 
(trường học) 

• Hành xử không đúng tại nhà nhưng lại 
tuân theo các quy tắc ở trường 

 

THÂM NHẬP Những khó khăn diễn ra ở một môi trường (ở trường, ở nhà, 
với bạn bè, cộng đồng).  

• Sau khi nhận điểm "kém" trong kỳ thi, cảm thấy vô dụng hoặc vô 
vọng tất cả mọi lúc (ở trường, ở nhà, với bạn bè) và không tham 
gia vào các hoạt động thường làm 

• Không thích ăn ở những bữa tiệc và ở trường vì sợ tăng cân 
• Nổi cơn cáu giận nghiêm trọng ở nhà và ở lớp mầm non  

 
Nhìn chung, con em quý vị đang phát triển tốt 
ở phần lớn các môi trường (như ở trường, với 
bạn bè, quan hệ gia đình, nơi làm việc). 

• Cảm thấy bị một người bạn phản bội; 
tuy nhiên, tiếp tục dành thời gian với 
gia đình, kết quả học tập tại trường 
vẫn như cũ 

• Thường là một học sinh khá nhưng 
điểm số gần đây bị kém hơn do thay 
đổi giáo viên  

• Có ít bạn bè ở khu dân cư và một bạn 
ở trường nhưng dành thời gian với 
gia đình 
 

CAN THIỆP VÀO CHỨC NĂNG THÔNG THƯỜNG Các triệu chứng cản trở cuộc sống 
hàng ngày (như ở trường, với bạn bè, quan hệ gia đình, nơi làm việc). 

• Dành thời gian ở một mình ngày càng nhiều và tránh các hoạt 
động xã hội với bạn bè hoặc gia đình 

• Không quan tâm đến các hoạt động mà trước đây các em thường 
thích thú làm 

• Không quan tâm đến việc chơi với các trẻ khác hoặc gặp khó khăn 
trong việc kết bạn 

• Thử sử dụng/có sử dụng đồ uống có cồn hoặc ma túy và không 
tham gia với gia đình/bạn bè hoặc cho thấy kết quả học tập hay 
kết quả công việc kém đi 
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