Vietnamese
Being a parent can be tough

Làm cha mẹ cũng có khi rất khó khăn...
...được giúp đỡ có thể thay đổi hẳn tình hình.

Chương Trình Vì Tương Chương trình này có
thích hợp với hoàn
Lai Con Em là gì?
Chương Trình Vì Tương Lai Con Em
cảnh của tôi không?
(Brighter Futures Program) hỗ trợ và giúp
phụ huynh tạo cho con cái bắt đầu một
cuộc sống tốt đẹp. Chương trình có thể
giúp cải thiện cuộc sống trong gia đình.

Thông qua chương trình có thể có các dịch
vụ như là nhà trẻ, nhóm vườn trẻ, thăm
gia đình và nhóm hỗ trợ cha mẹ. Tham gia
chương trình hoàn toàn là chuyện tự nguyện.
Tất cả chúng ta ai cũng mong muốn con cái
mình được vui vẻ, khỏe mạnh và an toàn.
Chương Trình Vì Tương Lai Con Em hỗ trợ
cho rất nhiều gia đình.
Một số gia đình đang có chuyện ma túy và
rượu chè, những gia đình khác đang phải
chịu đựng chuyện vũ phu. Nhiều cha mẹ
không được sự giúp đỡ của chính gia đình
hoặc bạn bè mình nên họ trong tình trạng
cảm thấy nuôi con thật quá cực nhọc.

Báo cáo tới Ðường dây Giúp đỡ của Bộ
Dịch vụ Cộng đồng (DoCS’ Helpline) về con
cái của quý vị cho thấy gia đình quý vị cần
được sự giúp đỡ của chương trình.
Quý vị có thể nói chuyện với chúng tôi về
hoàn cảnh hiện tại của mình trong việc nuôi
dạy con và liệu quý vị có muốn được giúp
đỡ để giải quyết những khó khăn đang gặp
phải không.

Chương Trình Vì Tương Lai
Con Em có thể giúp quý vị
có được dịch vụ mà quý vị
đang cần.

“

Tôi là người mẹ đơn
thân một mình nuôi
ba đứa con, đứa lớn
chưa tới tám tuổi. Tôi không có người
thân ở gần và tôi thật sự lo lắng bởi vì
tôi không cáng đáng nổi và vì thế tôi hay
bực bội với tụi nhỏ. Bây giờ tôi có nhân
viên tới thăm mỗi tuần bốn tiếng đồng
hồ, và chỉ cần có người cho tôi trút bầu
tâm sự cũng làm cho tôi cảm thấy đời
sống khác hẳn đi. Các con tôi nay vui vẻ
hơn trước nhiều, và tôi có người để tâm
sự những lúc gặp khó khăn.

”
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...được giúp đỡ có thể thay đổi hẳn tình hình.

Chương trình thực
hiện ra sao?

Nhân viên Chương Trình Vì Tương Lai Con
Em sẽ thảo luận với quý vị để tìm hiểu
những gì phù hợp cho gia đình và những gì
gây trở ngại cho quý vị. Quý vị có thể nói
chuyện về những giúp đỡ nào mình hiện có,
những khó khăn mình muốn giải quyết và
những việc gì cần làm trước, những việc gì
cần làm sau.

Chúng tôi sẽ cùng quý vị vạch ra kế hoạch
có những dịch vụ và giúp đỡ phù hợp đối với
gia đình.

“

Tôi thường nghĩ là mỗi
khi thằng Sam con tôi
nó quậy là nó cố tình
trêu ngươi tôi, làm tôi nổi cáu. Tôi cảm
thấy hổ thẹn mỗi khi nghĩ tới cách tôi đã
đối xử với nó. Sau khi tới dự chương trình
nuôi dạy con tôi mới hiểu ra là trẻ con
đứa nào cũng vậy và đó là chuyện thường.
Họ đã dạy cho tôi cách cư xử với con và
uốn nắn con làm cho cháu ngoan hơn, chứ
không phải là lúc nào cũng nóng giận rồi lại
trút cơn bực bội xuống đầu con cái.

”

“

Người bạn đời của
tôi trước đây đã từng
dùng ma túy, phần
tôi vì phải đi làm nên
không có cách nào khác phải để các con
ở nhà với cô ấy. Tôi lo lắng không biết có
gì có thể xảy ra cho tụi trẻ hay không và
tôi cứ nghĩ tôi không phải là người cha tốt.
Nhân viên Chương Trình Vì Tương Lai Con
Em cân nhắc những ưu điểm của gia đình
tôi và giúp tôi gửi các cháu vào nhà trẻ và
đưa cô ấy tới nơi cai nghiện.

”

Những người có hình trong tài liệu này chỉ là những người mẫu để
chụp hình mà thôi.
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