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Ứng phó với hành vi cần uốn nắn của trẻ 
em tại dịch vụ giữ trẻ - bắt nạt
An sinh của trẻ em gặp ảnh hưởng nếu các em bị đứa trẻ khác hoặc nhóm trẻ em bắt nạt. Điều 
quan trọng là các gia đình và nhà giáo dục phải hợp tác để ngăn chặn vấn đề bắt nạt và cùng nhau 
ứng phó khi chuyện này xảy ra. 

Học cách trở thành một thành viên trong nhóm
Khi trẻ em tham gia dịch vụ giáo dục và giữ trẻ, các 
em trở thành thành viên của một nhóm mới với 
những trẻ em và người lớn khác.

Các em có thể mất một thời gian mới có thể hòa 
nhập và cần người lớn trợ giúp đôi phần:

• làm gương các kỹ năng giao tiếp về mặt xã hội để 
chỉ dẫn cho cách em cách tương tác một cách tôn 
trọng và không phân biệt

• hướng dẫn cho các em hiểu rằng có những cảm 
xúc mãnh liệt là điều có thể chấp nhận được và có 
những cách để tiết chế những cảm xúc đó. Ví dụ: 
bằng cách sử dụng ngôn từ để mô tả cảm xúc tức 
giận, chẳng hạn như “khi bạn lấy đồ chơi của tôi, tôi 
cảm thấy tức giận,” thay vì sử dụng các hành động 
như đánh hoặc đẩy khi tức giận.

• tạo cơ hội hàng ngày cho các em trở thành thành 
viên hữu ích trong nhóm và được thừa nhận về hành 
vi đó. Ví dụ, “Tôi thực sự thích cách bạn giúp đứa em 
trai tìm chiếc mũ nón của nó trước khi chúng ta ra 
ngoài”.

Bắt nạt là hành vi lạm dụng quyền lực liên tục và có 
chủ ý trong các mối quan hệ thông qua lời nói, hành 
động và/hoặc cách ứng xử về mặt xã hội lặp đi lặp lại 
nhằm gây tổn hại về thể chất, xã hội và/hoặc tâm lý. 
Bắt nạt có thể liên quan đến một cá nhân hoặc một 
nhóm lạm dụng quyền lực của họ, hoặc quyền lực họ 
tự nhận, đối với một hoặc nhiều người cảm thấy bất 
lực không thể ngăn chặn chuyện đó xảy ra.

Bắt nạt dưới bất kỳ hình thức nào hoặc vì bất kỳ lý 
do gì đều có thể gây ra những ảnh hưởng tức thời, 
trung hạn và lâu dài đối với những người trong cuộc, 
kể cả những người ngoài cuộc. Các vụ việc đơn lẻ và 
xung đột hoặc đánh nhau xảy ra giữa những người 

ngang hàng, dù trực tiếp hay trực tuyến, không gọi  
là bắt nạt, như đã đề cập trên trang mạng  
Bullying No Way.

Các loại hành vi được xác định là bắt nạt bao gồm:
• Thể chất: đánh, đẩy hoặc đấm, có xu hướng 
thường xảy ra hơn ở trẻ em.

• Lời nói: lăng mạ, trêu chọc, phao du tin đồn tiêu 
cực về một đứa trẻ hoặc sử dụng lời lẽ xúc phạm 
phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt giới tính.

• Cô lập về mặt xã hội: loại trừ các cá nhân hoặc 
nhóm trẻ em khỏi các tình huống vui chơi hoặc giao 
du xã hội.

• Mạng: sử dụng các công nghệ như tin nhắn hoặc 
email để chế nhạo, xúc phạm, đe dọa hoặc quấy rối 
một đứa trẻ khác.

Các dấu hiệu bắt nạt ở trẻ em
• Thể chất: vết bầm hoặc trầy xước, hoặc nếu trẻ 
em bắt đầu đái dầm, gặp ác mộng hoặc chán ăn.

• Xã hội: nếu đứa trẻ phàn nàn về việc không có 
bạn bè, hoặc rất miễn cưỡng đi đến dịch vụ giáo dục 
và giữ trẻ.

• Cảm xúc: nếu đứa trẻ không vui, sợ hãi, buồn 
đau, lo lắng, hoặc tâm tánh thay đổi thất thường ở 
nhà.

• Nhận thức: nếu khả năng tập trung vào các sinh 
hoạt của đứa trẻ đã thay đổi hoặc các em dường 
như đã học tập thụt lùi.

https://bullyingnoway.gov.au/
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Các cách thức mà các nhà giáo dục sử dụng 
Các nhà giáo dục sử dụng các cách thức khác nhau 
để ngăn chặn hành vi bắt nạt và ứng phó khi chuyện 
đó xảy ra, bao gồm:

• áp dụng chủ trương không khoan nhượng đối với 
hành vi bắt nạt

• làm gương các cách tương tác tôn trọng với đồng 
nghiệp, trẻ em và gia đình để thể hiện những cách 
thức phù hợp về mặt văn hóa và xã hội để hòa hợp 
với những người khác

• bảo đảm trẻ em luôn có người trông coi đầy đủ 
để họ có thể ứng phó với hành vi bắt nạt nếu có xảy 
ra và can thiệp để bảo đảm mọi người đều cảm thấy 
an toàn

• dạy trẻ em các cách thức để thách thức các hành 
vi kiểu bắt nạt trước khi điều đó trở thành thói tật. 
Ví dụ, bày tỏ ý không đồng tình với những lời lẽ xúc 
phạm: “Tôi không thích khi bạn gọi tôi bằng cái tên 
đó”.

Các nhà giáo dục có trách nhiệm giao tiếp cởi mở và 
tế nhị với gia đình của trẻ em bắt nạt hoặc bị bắt nạt, 
đồng thời hợp tác với họ để tìm ra các giải pháp và 
cách thức thích hợp để trợ giúp trẻ em có liên quan, 
cả tại nhà lẫn tại dịch vụ.

Các cách thức dành cho gia đình

Người lớn cần hành động khi họ nghi ngờ 
hoặc biết có đứa trẻ đang bị bắt nạt, bởi vì 
trẻ em thường không có khả năng hoặc năng 
lực để tự giải quyết vấn đề. Có một số cách thức 
quý vị có thể áp dụng để trợ giúp con mình nếu quý 
vị tin rằng cháu đang bị bắt nạt:

• Khuyến khích con nói về những gì đang xảy ra. 
Khẳng định cảm xúc của con và nói rõ rằng quý vị tin 
con và sẽ giúp con giải quyết tình huống. 

• Tiếp tục lắng nghe hoặc nói chuyện với con. Giúp 
họ đóng góp ý kiến cho các cuộc thảo luận về các 
hành động cần thực hiện để thách thức hoặc ngăn 
chặn các hành vi bắt nạt. 

• Giúp con lấy lại lòng tự tin và an sinh bằng cách 
khẳng định những hành vi tích cực và tập trung vào 
những việc con làm tốt.

Nếu con quý vị là kẻ bắt nạt người khác, một số cách 
thức trên đây sẽ hữu ích. Ngoài ra, có những cách 
thức khác cũng nên cân nhắc:

• Theo dõi mức độ cạnh tranh xảy ra ở nhà, vì các 
môi trường có mức độ cạnh tranh mạnh có thể  
khiến con quý vị khó học cách hợp tác với những 
người khác.

• Hãy lắng nghe con cẩn thận khi quý vị nói về chu 
trình bắt nạt để quý vị có thể giúp con tìm ra cách 
ứng phó phù hợp trong tương lai.

• Giúp con hiểu tác động của hành động của cháu 
đối với trẻ em khác bằng cách đặt những câu hỏi 
như: “Con nghĩ đứa trẻ đó cảm thấy thế nào khi con 
chọc ghẹo chúng mỗi ngày?” hoặc “Con sẽ cảm thấy 
thế nào nếu không ai chịu cho con chơi trong đội  
của họ?”

Mối quan hệ hợp tác giữa quý vị và các nhà giáo dục 
tại dịch vụ giáo dục và giữ trẻ là quan trọng để nâng 
đỡ hành vi của con quý vị. Hãy thảo luận mối bận  
tâm của quý vị với các nhà giáo dục tại dịch vụ giáo 
dục và giữ trẻ và hợp tác với họ để tìm cách giải 
quyết vấn đề. Các giải pháp có thể liên quan đến  
các hành động của gia đình, nhà giáo dục và chính 
bản thân đứa trẻ.


