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Hãy liên lạc với Office of the Education Ombudsman nếu 

quý vị muốn nhận tài liệu này bằng dạng khác để giúp cho 

những người khuyết tật.

Hành Vi Bắt Nạt ở Trường
Bullying at School
Văn Phòng Thanh Tra Giáo Dục
Office of the Education Ombudsman
Lo que una familia puede hacer
Gia Đình Có Thể Làm Gì

Các Phương Thức Tốt Nhất Để 
Ngăn Chận Hành Vi Bắt Nạt
•  Tạo một môi  trường khoan dung trong gia đình, nơi mà 

các điểm khác biệt được tán dương và mọi người đều cảm 
thấy được xem trọng.

• Khuyến khích trường của quý vị phát triển chính sách và 
các thủ tục va hành vi  bắt nạt.  Nên nhớ là luật tiểu bang 
cấm bắt nạt vì bất cứ lý do gì, bao gồm chủng tộc, màu da, 
tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh 
hướng tình dục, hoặc khuyết tật về tâm thần, thể chất 
hoặc giác quan.

• Yêu cầu trường của quý vị thực hiện một chương trình 
ngăn chan hành vi bắt nạt.

• Can thiệp mỗi khi quý vị chứng kiến hành vi bắt nạt.  Ngăn 
cản việc bắt nạt là nhiệm vụ của mọi người.

• Nếu con của quý vị bắt nạt người khác, hãy bắt trẻ phải 
chịu những hậu quả có thể dự đoán được, kiên định, 
đương nhiên.

• Giúp đứa trẻ bị bắt nạt.  Làm việc với nhà trường để giúp 
con của quý vị được bảo vệ hiệu quả đối với hành vi trả 
thù. Hỗ trợ tinh thần ở nhà.

• Khuyến khích những người ngoài cuộc lên tiếng chống 
lại hành vi bắt nạt, trình báo cho những người lớn, và làm 
bạn với những đứa trẻ bị bạn bè xa lánh.

• Dành thời gian với con của quý vị và những người khác.  
Tất cả các trẻ em cần tiếp xúc hàng ngày với cha mẹ, giáo 
viên và những người lớn khác quan tâm.

Office of the Education Ombudsman cung cấp dịch vụ thông tin 

và giới thiệu cho học sinh, gia đình và cộng đồng liên quan đến 

hệ thống giáo dục công lập, khuyến khích gia đình và cộng đồng 

tham gia vào việc giáo dục, và giúp gia đình và học sinh giải quyết 

mâu thuẫn với nhà trường.

Làm Thế Nào Để Biết Con Của Quý 
Vị Bị Liên Lụy
Nên tiếp tục nói chuyện với con của quý vị, nhưng đừng 
mong đợi trẻ tự động cho quý vị biết về hành vi bắt nạt.  
Thay vì vậy, hãy tìm những dấu hiệu hiểu ngầm.

Ví dụ, nếu con của quý vị bị bắt nạt, quý vị có thể  
thấy đứa bé:

• Miễn cưỡng đi đến trường.

• Không muốn chơi đùa với bạn học sau giờ học.

• Đi đến trường theo lộ trình gián tiếp hoặc khác với 

thường lệ.

• Có những vết xước hoặc vết thâm tím không giải thích 

được, hoặc bị nhức đầu và đau bụng.

• Trông có vẻ chán nản hoặc tâm trạng thay đổi thất 

thường.

• Mất đồ dùng hoặc cần thêm tiền. 

Sau đây là một vài dấu hiệu có thể biểu lộ là con của quý vị 

đang bắt nạt những người khác.  Con của quý vị:

• Hung hăng, thỉnh thoảng ngay cả đối với người lớn.

• Thích xô đẩy hoặc trêu ghẹo các trẻ em khác.

• Chiếm ưu thế và điều khiển.

• Là người nói ngọt trong các tình huống khó khăn.

• Dễ bị thất vọng. 



Hành Vi Bắt Nạt Luôn Luôn 
Nghiêm Trọng
Trẻ em cần cảm thấy an toàn thì mới có thể học tập.  Để bảo 
đảm việc này, mỗi hội đồng nhà trường ở địa phương của 
tiểu bang Washington phải phát triển một chính sách cấm 
sách nhiễu, đe dọa và bắt nạt.  Mỗi khu học chánh phải cho 
phụ huynh, học sinh, thiện nguyện viên và nhân viên nhà 
trường biết rõ về chính sách này.

Hành Vi Bắt Nạt Là Gì?
Bắt nạt là một hành vi tiêu cực được lặp đi lặp lại để lợi dụng 
một người yếu hơn, và đôi khi làm cho chính đứa trẻ bị bắt 
nạt cảm thấy có lỗi.  Đánh, chửi rủa, xa lánh và làm nhục đều 
là các hình thức bắt nạt.  Cũng như loan truyền tin đồn, nói 
chuyện tầm phào và đe dọa trên mạng.  Hơn một trong bốn 
học sinh lớp tám đã cho biết trong một cuộc thăm dò của 
Tiểu Bang Washington vào năm 2006 là các em đã bị bắt nạt 
ít nhất là một lần trong tháng vừa qua.

Tin Buồn Cho Tất Cả Các Bên 
Cả nạn nhân lẫn kẻ hung hăng đều có thể bị hậu quả không 
hay.  Đứa trẻ bị bắt nạt có thể trở nên chán nản và lo âu, và 
tình trạng này có thể kéo dài suốt cả cuộc đời.  Đứa trẻ bắt 
nạt, đã lạm dụng quyền hành từ khi còn nho, khi lớn lên có 
thể có những hành vi tội ác nhiều hơn so với những đứa trẻ 
khác.  Trẻ em liên lụy vào việc bắt nạt – ở vai trò này hoặc vai 
trò kia – cũng đều có nguy cơ lạm dụng rượu, thuốc lá và các 
loại ma túy bất hợp pháp.

Các Học Sinh Washington Bị Bắt Nạt 
Trong Vòng 30 Ngày
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Kết Quả Thăm Dò Ý Kiến Healthy Youth Năm 2006
Healthy Youth Survey 2006 Survey Results

Nếu Có Vấn Đề
•  Đừng đổ lỗi cho bất cứ người nào.  Hãy tập trung vào giải 

pháp.

• Nói chuyện với con của quý vị để biết chính xác sự việc 
như thế nào.  Hỏi những chi tiết cụ thể.

• Nói chuyện với giáo viên, cố vấn nhà trường và hiệu 
trưởng nếu họ chưa có hành động.

• Báo cho cảnh sát biết nếu con của quý vị bị thương.

• Tìm hiểu thủ tục nộp đơn khiếu nại của nhà trường.

• Yêu cầu nhà trường điều tra sự kiện và lập một kế hoạch 
để cải thiện tình hình.

• Ghi lại chi tiết những vụ bắt nạt cụ thể, cũng như các cuộc 
đàm luận giữa quý vị với các viên chức nhà trường hoặc 
với các phụ huynh khác.

• Theo đuổi vấn đề dù cho con của quý vị không muốn quý 
vị làm như vậy nếu như quý vị có thể bảo đảm an toàn cho 
con quý vị.  Hãy nhớ nói cho đứa trẻ biết tại sao việc này 
quan trọng: ví dụ, để bảo đảm cải tiến mọi việc và để mọi 
người được an toàn.

• Nhất định yêu cầu giám sát và bảo vệ đứa trẻ bị bắt nạt.

NHÀ TRƯỜNG CÓ THỂ LÀM GÌ
• Áp dụng biện pháp kỷ luật với đứa trẻ bắt nạt

• Gia tăng việc giám sát học sinh trong trường.

• Bảo vệ bất cứ đứa trẻ nào đã lên tiếng chống lại bắt nạt để 
không bị trả thù.

• Giúp đỡ đứa trẻ bị cô lập để em có bạn.

• Cam kết ngăn chận hành vi bắt nạt trong tương lai, được 
tiếp theo bằng các hành động cụ thể. 

Nếu hiệu trưởng không đáp ứng thỏa đáng, hãy liên lạc với 
văn phòng tổng giám quản của trường.  Liên lạc với Office 
of the Education Ombudsman nếu quý vị có thắc mắc.

GIÚP ĐỠ Ở NHÀ ĐỐI VỚI ĐỨA TRE HUNG 
HĂNG
Nói chuyện về vụ bắt nạt.  Giúp con của quý vị nói những gì 
đã xảy ra mà không buộc tội hoặc đổ lỗi cho ai.  Giúp đứa 
tre nhìn vào hoàn cảnh theo quan điểm của những người bị 
liên lụy vào và để hiểu những người khác bị ảnh hưởng như 
thế nào.  Mục tiêu của con quý vị là gì: quyền lực, sự chú ý, 
đùa giỡn?  Cùng nhau suy nghĩ về các cách có tính chất xây 
dựng hơn để đạt được mục tiêu.

Hãy tỏ ra cứng rắn là quý vị sẽ không dung dưỡng hành vi 
bắt nat.  Bình tĩnh bắt trẻ phải chịu một hậu quả không phải 
về thể chất dù nhà trường đã dùng biện pháp kỷ luật.  Ví dụ, 
một cách thực tế, cấm hưởng các đặc quyền như thời gian 
xem TV.

GIÚP ĐỠ Ở NHÀ ĐỐI VỚI ĐỨA TRẺ BỊ BẮT 
NẠT
Nói cho con của quý vị biết hành vi bắt nạt không phải là 
lỗi của đứa bé.  Hãy biết rằng con của quý vị không có trách 
nhiệm sửa chữa tình trạng bị bắt nạt bởi một người nào đó 
mạnh hơn hoặc một nhóm.

Đừng bảo con của quý vi hãy phớt lờ hành vi bắt nạt đó 
hoặc chống trả lại.  Trong hầu hết mọi trường hợp, tới lúc 
cha mẹ biết được hành vi bắt nạt, những cách phản ứng 
này đã chứng minh là không có hiệu quả.

Nói chuyện về những ý nghĩ của con quý vị làm thế nào 
chấm dứt hành vi bắt nạt .

Khen ngợi đứa trẻ vì đã cố gắng và khuyến khích tiếp tục 
trình báo cáo mọi vụ bắt nạt cho người lớn.

Nếu con của quý vị bị cô lập, hãy tạo những cơ hội xã giao 
mới bằng các sinh hoạt , các câu lạc bộ hoặc hoạt động thể 
thao sau giờ học.

GIÚP ĐỠ BẤT CỨ ĐỨA TRẺ NÀO LIÊN LỤY 
ĐẾN HÀNH VI BẮT NẠT
Làm gương về cách cư xử quả quyết, tôn trọng cho con 
của quý vị.

Bảo đảm cho nhà quý vị có một bầu không khí ấm cúng, 
và dùng thời gian tập trung vào con của quý vị hàng 
ngày.  Đưa ra các biện pháp kỷ luật kiên định.  Chú ý và 
khen ngợi hạnh kiểm tốt của con quý vị.

Nhờ giúp đỡ chuyên nghiệp cho con của quý vị và gia 
đình của quý vị nếu quý vị không thấy tiến triển trong 
một khoảng thời gian hợp lý.

Hành Vi Bắt Nạt ở Các Trường 
Công của Tiểu Bang Washington
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