CON QUÍ VỊ CÓ GIỐNG
NHƯ THẾ NÀY KHÔNG?
► Tranh cãi và không chịu làm
theo kỉ luật trong nhà

► Học kém, trốn học và thậm chí
còn không chịu đi học

► Gây chuyện rắc rối với thầy cô

và bạn học, có khi dẫn đến việc
bị đuổi học vài ngày hay đuổi
luôn khỏi trường

► Nghi là có xài ma túy và rượu
► Hăm dọa bỏ đi hay đã bỏ đi vài
lần

“Trước khi liên lạc với Parent
Project, tôi cảm thấy vô
cùng bất lực với con mình.
Nay tôi đã có nhiều quyền
hạn với con trai tôi nhờ vào
những thông tin tôi học được
từ chương trình này.”
“ Parent Project đã giúp tôi trở
thành một phụ huynh giỏi hơn. Các
con tôi hiện nay hạnh phúc vui vẻ.
Nhà tôi bây giờ rất yên ấm. Tôi thật
sự vui lòng vì các con.”
“Có hi vọng.”
~ Người tham dự Parent Project®

► Tỏ ý thích băng đảng hay đã có
liên hệ với băng đảng rồi

► Làm những chuyện dẫn đến việc

phải gặp cảnh sát thường xuyên
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Bạn có khi nào cảm thấy mình
bất lực, không có quyền hạn và
ảnh hưởng gì với con?
Là cha mẹ, bạn có khi nào cảm
thấy đơn độc và muốn bỏ
cuộc?
Bạn có
bao giờ
liệu có cách
tự hỏi
nào giúp
thay đổi
được hành vi của con mình?

SAU CÙNG… đã có hi vọng và
hướng dẫn từng-bước-một để:
Chấm dứt việc cha mẹ phải
tranh cãi với con!
Giúp con đi học đều và học khá
hơn.
Tìm được phương cách áp
dụng kỉ luật với đứa con ương
ngạnh không kiềm chế được.
Phòng ngừa (hay chấm dứt) con
dùng ma túy và rượu.
Phát hiện và ngăn ngừa con liên
hệ với băng đảng.
Mang tình yêu thương và cảnh
vui vẻ trở về lại với gia đình

Trong 12 tuần học, mỗi tuần phụ
huynh sẽ học được những thông
tin, chương trình hành động, dụng
cụ, sinh hoạt và những cơ hội
rất có ý nghĩa để chia sẻ và hỗ trợ
nhau.

Chuyện thật gia đình…
Con trai tôi lại vô tù lần nữa sau rất nhiều
lần vi phạm luật pháp. Vợ chồng tôi đã làm
mọi cách để sửa đổi hành vi ngang ngạnh
của nó. Chẳng có kết quả gì. Biết được lớp
học làm cha mẹ nào chúng tôi cũng thử áp
dụng. Không có cách nào thành công hết.
Chúng tôi đã cạn kiệt tình cảm, sức lực và
tiền bạc. Bởi vậy, khi có người gọi tới đề nghị
thử Parent Project xem sao, chúng tôi cho
rằng mình chẳng cần tới chương trình này.
Chúng tôi không có vấn đề gì cả, vấn đề là
thằng con. Hôm đó tôi không muốn trả lời có
với người gọi. Tôi đã mất hết hi vọng rồi.
Sau khi lắng nghe tôi nói ra hết những nỗi
chán chường, anh ấy khuyên tôi cứ thong thả
suy nghĩ xem chương trình liệu có thích hợp
với hoàn cảnh nhà tôi không. Rồi anh ấy nói
thêm điều này: Nếu lớp học này có một điều
gì đó mà ông bà chưa nghe nói tới thì sao?
Và nếu đó chính là điều ông bà cần làm để
cứu vớt con thì sao?
Ngày hôm sau vợ chồng tôi đồng ý dự
khóa học. Chỉ trong hai tuần đầu tôi đã thấy
vài thay đổi nhỏ trong nhà, tôi bắt đầu tin
tưởng và nuôi hi vọng. Thế rồi, bốn năm sau
cái ngày tôi nhận được cú điện thoại đó, con
tôi tốt nghiệp trung học với điểm cao và luôn
đi học rất đều (trong lúc vẫn sống với cha mẹ
trong nhà). Cháu đã vượt qua thời gian quản
chế và hoàn toàn được xóa tên khỏi hồ sơ tư
pháp. Sau khi ra trường, cháu ôm tôi và nói:
Cám ơn mẹ đã yêu thương con nhiều và
không bỏ con.
Tôi muốn nói lời cám ơn với Parent Project
vì đã chỉ cho tôi cách yêu thương con trở lại
và giúp con đạt được mộng ước trong đời!
~Trích dẫn từ “The Parent’s Progress”
Phần 6, Vấn đề 1
www.parentproject.com

Tại sao chương trình này lại
khác với những gì tôi đã
thử qua?

Khác với những chương trình khác,
chương trình này đặc biệt được soạn thảo
nhắm vào trẻ em ương ngạnh cứng đầu
và có những hành vi nguy hại.
Và… được thực hiện bởi các nhà giáo
dục, chuyên gia tâm lí, nhân viên cảnh sát
cùng với hơn 100,000 phụ huynh khắp
nước Mỹ. Qua nhiều năm, những câu
hỏi hóc búa phát xuất từ thực tế của
những phụ huynh này đã giúp hình thành
và thay đổi chương trình để đáp ứng nhu
cầu ngày nay của những bậc phụ huynh
có con ương ngạnh cứng đầu.
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LIÊN LẠC

Parent Project Coordinator
(408) 808-3794
parentproject@da.sccgov.org

