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NUÔI DẠY CON CÁI Ở VÙNG 
NÔNG THÔN HOẶC VÙNG  
XA XÔI 

Những người mới làm cha mẹ hay chuẩn bị làm cha mẹ ở vùng 
nông thôn hoặc vùng xa xôi ở Úc đối mặt với nhiều thách thức 
đặc biệt trong việc nuôi dạy con cái. Ở Úc, cứ 5 người mới làm 
mẹ và 10 người mới làm cha, thì lại có 1 người sẽ có vài dấu 
hiệu trầm cảm và lo lắng trong thời gian mang thai và sau khi 
sinh con. Do đó, điều quan trọng hơn hết là truyền bá cho mọi 
người biết về những gì Tổ chức Gidget Foundation Úc có thể 
làm để hỗ trợ những người mới làm cha mẹ hoặc chuẩn bị làm 
cha mẹ. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ! 

Bắt đầu hành trình nuôi dạy con cái, dù vào thời điểm nào, 
cũng là một việc khó khăn. Ở vùng nông thôn, thường các dịch 
vụ hỗ trợ trong cộng đồng lại càng ít. Khả năng tìm gặp được 
các chuyên gia hỗ trợ trong thời gian mang thai và sau khi 
sinh con, rất hạn chế và việc điều trị có thể bị trì hoãn do thời 
gian chờ đợi hoặc do chi phí quá cao. 

Chủ đề bị trầm cảm và lo lắng trong thời gian mang thai và 
sau khi sinh con (PNDA) là chủ đề khó nói do sự kỳ thị liên 
quan đến chứng bệnh này. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ ở vùng 
nông thôn có thể chịu áp lực lớn hơn nhiều khi phải cố gắng 
‘tỏ ra mạnh mẽ’ và che giấu sự yếu đuối của mình. Họ cũng có 
thể cảm thấy quan ngại về tình trạng thiếu bảo mật hoặc đang 
tìm kiếm các phương án hỗ trợ kèm theo sự thấu hiểu về mặt 
văn hoá. Cơ hội tự chăm sóc bản thân cũng rất hạn chế. 

Ngoài ra, còn có khoảng cách địa lý lớn với gia đình và bạn bè, 
theo đó có thể làm mất đi khái niệm làng xóm. 

Vì vậy, các nhà cung cấp dịch vụ tại các khu vực này cần phải 
hiểu rõ nhu cầu của các cộng đồng sinh sống ở vùng nông 
thôn và vùng xa xôi và thông cảm với những nhu cầu này. 

Nếu quý vị thuộc một trong các cộng đồng này và đang cảm thấy 
không ổn, hay quan ngại về người nào đó gần gũi với mình, điều 
quan trọng là quý vị phải nhờ giúp đỡ càng sớm càng tốt. 

Dưới đây là một số các chiến thuật thiết thực, nhưng trong 
trường hợp quý vị đã thử áp dụng những ý tưởng này trong 
một vài tuần mà vẫn không cảm thấy khá hơn, thì tốt hơn là 
quý vị nên cố gắng nhờ đến sự hỗ trợ chuyên nghiệp và hãy 
bắt đầu bằng việc đến khám bác sĩ gia đình của mình. 

• Hãy trò chuyện với những người quý vị tin tưởng

• Hãy tự trang bị kiến thức cho bản thân thông qua các 
nguồn uy tín 

• Hãy đối xử tử tế với bản thân khi quý vị đối mặt với thử 
thách và hãy thật kiên nhẫn khi hồi phục 

• Hãy tạo thói quen trong ngày với một chút linh hoạt và 
thêm vào đó ít nhất một điều mà quý vị ưa thích 

• Hãy hạn chế lên mạng xã hội – những thông tin này không 
phải lúc nào cũng chính xác và hữu ích

• Hãy tạo một vài thay đổi thói quen đơn giản, giúp giảm bớt 
cảm giác lo âu và nâng cao tinh thần, ví dụ như ăn uống lành 
mạnh, cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn, tập thể dục hàng ngày, 
dành thời gian ngoài trời, gọi điện video với bạn bè thường 
xuyên, hay tham gia hội nhóm cha/mẹ trực tuyến an toàn 
(như nhóm Gidget Virtual Village https://www.facebook.
com/groups/gidgetvirtualvillage), hát to, nghe thể loại nhạc 
ưa thích, tập trung vào những việc mình có thể làm và thậm 
chí có thể tập bày tỏ sự biết ơn 

• Quý vị có thể lập nhóm của riêng mình hoặc tổ chức các 
hoạt động cộng đồng

• Lập kế hoạch giúp đỡ bản thân khi trải qua một ngày tồi 
tệ, ví dụ như quý vị có thể gọi điện tâm sự với ai? Những 
hoạt động gì giúp quý vị cảm thấy khá hơn? Những việc gì 
mà quý vị có thể tập trung vào? Hãy nhớ rằng tất cả những 
người mới làm cha mẹ đều trải qua những ngày tồi tệ và 
rồi những ngày này cũng sẽ qua đi 

• Hãy kết nối với nền văn hoá và vùng đất cũng như con người 
nơi đây như nguồn sức mạnh hoặc khía cạnh tinh thần

• Hãy ghi nhận lại những lúc mọi chuyện trở nên quá sức, 
ví dụ như chú ý quan tâm đến bản thân, ghi chú lại những 
lúc quý vị thay đổi tâm trạng, những hành vi trái với tính 
cách của mình, hay những suy nghĩ làm quý vị lo lắng

• Hãy trao đổi với bác sĩ gia đình hoặc y tá hộ sinh/y tá chăm 
sóc sức khoẻ gia đình trẻ em 

• Nếu quý vị có ý nghĩ tự tử hay làm hại bản thân, hãy ngay 
lập tức gọi cho Lifeline theo số điện thoại 13 11 14.  _

Các nguồn hỗ trợ hữu ích khác:

PANDA 1300 726 306 www.panda.org.au
Beyond Blue www.beyondblue.org.au
Gidget Foundation Australia
www.gidgetfoundation.org.au

Rural Minds (do Rural Remote Mental Health LTD thành lập) 
để giải quyết các vấn đề về sức khoẻ tâm lý của các bậc cha 
mẹ sống ở vùng nông thôn và vùng xa xôi www.rrmh.com.au 
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