
CÁC DẤU HIỆU RIÊNG Ở NGƯỜI TRẺ TUỔI 
 

Trẻ em ở thời kỳ quan trọng nhất của quá trình 

phát triển nhận thức và xã hội. Bộ não đang 

phát triển và đòi hỏi sự kích thích mới và liên 

tục. Có thể có sự xáo trộn về nhà cửa và phải 

tách biệt khỏi trường học, gia đình và bạn bè, 

điều này có thể gây ra sự căng thẳng và lo lắng 

lớn ở trẻ em. 

Khi cảm thấy lạc lõng, trẻ em có thể bắt đầu tìm 

kiếm cách thức để có được cảm giác kiểm soát. 

Ngoài các dấu hiệu tương tự khác như ở người 

lớn, các em có thể bắt đầu tham gia vào các cuộc 

tranh giành quyền lực hoặc né tránh nhiều hơn . 

CÁC DẤU HIỆU RIÊNG Ở NGƯỜI LỚN TUỔI 

Những người lớn tuổi đang phải đối mặt với sự 

cô lập nhiều hơn trước do lệnh Ở Nhà. 

Theo dõi những thay đổi đột ngột về tính 

cách, hành vi hoặc hoạt động. Sự phàn 

nàn, thay đổi, đau hoặc khó chịu về mặt 

thể chất. Họ có thể trở nên mất phương 

hướng, cáu kỉnh, “gắt gỏng”, hoặc đãng trí 

hơn bình thường. 

Kiểm tra xem có tình trạng khó quản lý các 

công việc như kiểm soát tiền bạc, lấy thức 

ăn, thay quần áo, tắm rửa và trông nhà có 

thể gây ra do căng thẳng gia tăng. 

Có thể nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực 

về quá khứ hoặc nỗi sợ hãi về tương lai. 

DẤU HIỆU RIÊNG VỀ MẶT VĂN HÓA 

Trách nhiệm tài chính cao hơn đối với các thành 

viên gia đình ở bên ngoài hộ gia đình có thể dẫn 

đến nỗi lo ám ảnh về mất việc và khó khăn tài 

chính. 

Những người nhập cư và người tị nạn có thể 

không tự nguyện sử dụng các nguồn lực, vì họ 

lo sợ ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư. (ĐIỀU 

ĐÓ KHÔNG HỀ ẢNH HƯỞNG!) 

Sự cô lập có thể gia tăng do giảm tương tác với 

đại gia đình. Có thể có cảm giác thiếu kiểm soát 

– Ví dụ: sự trừng phạt từ Chúa do sự không cẩn 

thận Dấu Hiệu Riêng ở Người Châu Á: Gia tăng 

cảm giác kiệt sức do nỗi sợ bị tổn hại do chứng 

Bài Ngoại 

DẤU HIỆU RIÊNG Ở CỘNG ĐỒNG LGBTQ+  

Bên ngoài gia đình có thể đã từng là nơi mà 

những người LGBTQ+ có thể được sống đúng 

với bản chất của mình và giờ đây, điều đó 

không còn là một phương án cho họ nữa. 

Nhà có thể là nơi không an toàn đối với nhiều 

người LGBTQ+ . Họ có thể bị cô lập nhiều hơn. 

Sự cô lập về vật lý có thể cắt đứt các tương tác 

xã hội tích cực. 

Một số người có thể đã đang chờ để rời khỏi 

nhà trước khi công khai, nhưng sự bất ổn về tài 

chính mới có thể đã gây xáo trộn kế hoạch đó. 

Sự cô đơn, lo lắng, trầm cảm và những suy nghĩ 

về cái chết và tự làm hại bản thân có thể gia 

tăng do áp lực của việc giữ im lặng do sợ hãi. 

Sự lo ngại về phân biệt đối xử trong hệ thống y 

tế có thể ngăn cản mọi người tìm kiếm phương 

pháp điều trị 

SỨC KHỎE  TÂM THẦN  101 
Đạ i dịch COVID- 19 đã mang đến thêm nhiều yếu tố gây căng thẳng cho cuộc 

sống của chúng ta. Đối phó với căng thẳng theo cách lành mạnh sẽ giúp quý  

vị, những ngườ i quý v ị quan tâm và cộng đồng trở nên mạnh mẽ hơn.  

 

CÁC DẤU HIỆU CHUNG CỦA SỰ LO ÂU 
Cảm thấy vô cảm, hoài nghi, lo lắng hoặc sợ 

hãi Thay đổi khẩu vị, mức năng lượng và 

hoạt động Khó tập trung 

Khó ngủ hoặc gặp ác mộng và các suy nghĩ và hình ảnh phiền lòng  

Phản Ứng Thể Chất: Đau đầu, đau toàn thân, đau bụng và phát ban da  

Cảm thấy tức giận hoặc trở nên nóng tính hơn. 

Gia tăng sử dụng rượu, thuốc lá hoặc các chất khác 



SỨC KHỎE  TÂM THẦN  101 
Đại dịch Vi-rút Corona đã mang đến thêm nhiều yếu tố gây căng thẳng cho cuộc sống của 

chúng ta. Đối phó với căng thẳng theo cách lành mạnh sẽ giúp bạn, những người bạn 

quan tâm và cộng đồng trở nên mạnh mẽ hơn. 

 

CÁCH ĐỂ TỰ HỖ TRỢ BẢN THÂN 
 

Kiểm tra các dữ kiện thực tế nhưng cũng cần chọn lọc tin tức. Thông tin mà quý vị nhận được từ 

gia đình và bạn bè có thể gây lo lắng và băn khoăn hơn. 

 

Chăm sóc cơ thể quý vị: Mọi người luôn có thể giải quyết mọi việc bằng đồ ăn. Một số món ăn 

quý vị yêu thích có thể lành mạnh và một số có thể không. Điều đó   không sao cả! Đừng nên 

cảm thấy rằng quý v ị phải từ bỏ mọi đồ ăn yêu thích. Hãy cố gắng ăn thường xuyên và có 

những bữa ăn cân bằng trong suốt tuần. 

 

Dành thời gian để kết nối: Kết nối qua điện thoại. Gọi điện cho bạn bè cũ hoặc họ hàng xa mà quý vị luôn 

muốn trò chuyện nhưng lại quá bận để làm điều đó. 

 

Ra ngoài: Đến công viên hoặc tản bộ với những người khác. Hãy đảm bảo luôn đeo 

khẩu trang và giãn cách xã hội nếu quý vị  không cùng trong một hộ gia đình.  

 

Đôi khi khó để có thể có sự riêng tư. Hãy lên l ịch thời gian để mọi người trong hộ gia đình có 

thể tham gia hoạt động của riêng mình. 

 

Thực hiện những việc lành mạnh hoặc thử những hoạt động mới mà quý vị đã luôn muốn thử. Ví dụ: Vẽ 

tranh, tô màu, tập yoga, leo núi, đạp xe. 

 

Tạo thói quen hàng ngày hoặc lập lịch biểu phù hợp với quý vị và gia đình quý vị. Cấu trúc và 

thói quen hàng ngày có thể đem lại cảm giác an toàn và an tâm . Hãy nhớ luôn dành thời gian 

cho bản thân, vì vậy hãy luôn luân phiên giữa vui chơi và làm việc. 

 

Rèn luyện tình thương và sự kiên nhẫn cho chính quý v ị và gia đình quý vị. Mọi thứ thực sự 

khó khăn đối với tất cả chúng ta vào lúc này. Luôn sống tích cực và khoan dung với ngườ i khác. 

Mọi người đều học hỏ i từ những tấm gương .  

 

Đặt ra các mục tiêu nhỏ để hoàn thành hàng ngày và tán thưởng những thành tích nhỏ đó! Ví dụ: tắm gội 

và chuẩn bị sẵn sàng vào buổi sáng, lau bàn, đi nhận thư, gọi điện cho bạn bè hoặc thành viên trong gia 

đình, v.v. 

 

Hãy luôn Cười– điều này thúc đẩy các bài tập thở quan trọng đối với sức khỏe của một người, điều đó rất 

dễ dàng, có thể thực hiện một mình hoặc với người khác và an toàn bất kể khả năng thể chất ra sao. 

 

Cân nhắc việc nuôi một thú cưng làm bạn đồng hành để bầu bạn và mang đến sự thoải mái và tình thương 
cho quý vị! 

 

Kết nối vớ i những nơi giúp bạn giải tỏa về tinh thần và cân nhắc tham gia các d ịch vụ tín 

ngưỡng trực tuyến, nếu đó là một phần trong thói quen hàng ngày thông thường của quý vị. 

 

Sử dụng thuốc theo đơn và khám bác sĩ thường xuyên. Cảm thấy khỏe mạnh về thể chất và 

tinh thần là điều rất quan trọng.  

 

Để biết thêm thông tin về Các Dịch Vụ về Sức Khỏe Tâm Thần 

của Liên Minh Các Cộng Đồng Liên Á (Union of Pan Asian 

Communities), vui lòng truy cập www. upacsd. com. 


