
 
 

Bản Tin của Phòng Tư Vấn Trường Trung Học RHS 4/22/2020 

 

Xin Chào Quý Gia Đình Ritenour, 

 

Chúng tôi hy vọng quý vị vẫn được khỏe mạnh, an toàn, và năng động. 

Chúng tôi sẽ chia sẻ một vài thứ mỗi tuần để cung cấp ý tưởng về cách giữ gìn sức khỏe, kết nối liên lạc, 

và giữ tinh thần lành mạnh.  Bản tin cuối cùng bàn về nhu cầu kết nối liên lạc xã hội của chúng ta với 

những người khác.  Chúng ta có thể cảm nhận sự kết nối xã hội thông qua các nguồn truyền thông: nghe 

hoặc đọc tin tức.  Chúng ta có thể cảm thấy phải cần biết ngay về các thông tin cập nhật mới nhất về đại 

dịch mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt.  Trong thực tế, nhu cầu hoặc sự kết nối liên tục với các nguồn 

truyền thông có thể tạo ra sự lo lắng, sợ hãi, và vô vọng không đáng có nếu chúng ta nghe đi nghe lại 

một thông tin nhiều lần.  Tôi khuyến khích quý vị nên (tìm) biết sự thật và nên sử dụng các nguồn 

phương tiện đáng tin cậy để biết tin tức.  Việc cập nhật (thông tin) là điều rất quan trọng để giữ an toàn; 

một lần mỗi ngày là đủ để giúp quý vị nắm thông tin.  Quý vị sẽ cảm thấy (mình đã) hoàn thành nhu cầu 

cấp bách để nắm những tin tức mới nhất và điều ấy có thể góp phần làm giảm các cảm giác lo lắng, sợ 

hãi hoặc vô vọng.  Nếu quý vị cảm thấy suy sụp hoặc sợ hãi, thì hãy liên hệ với một người đáng tin cậy. 

Quý vị không bị cô độc đâu 

 

Các Ý Tưởng Giúp Tự Chăm Sóc cho mình:  

● Lắng nghe âm thanh (thiên nhiên) ngoài trời. 

● Đọc các câu châm ngôn tích cực hoặc tạo khẳng định bản thân tích cực (tự tin). 

● Chạy nhảy xung quanh nhà mình hoặc bên ngoài sân. (khó mà cảm thấy chán nản khi thực hiện 

hoạt động này) 

● Xem podcast (bản tin thâu âm) tập 2 của bà Durnin về thực hành thiền niệm tại: 

https://www.podbean.com/eu/pb-5bx33-d9ff57 

● Làm sạch hoặc sắp xếp lại không gian quanh mình 

 

(Chuẩn Bị cho) Đại Học và Hướng Nghiệp: 

Cô Kampschroeder đã (mở) thêm một lớp học Google Classroom mới để hỗ trợ việc lên kế hoạch cho 

nghề nghiệp và vào đại học.  Sử dụng tài khoản gmail học sinh RHS của các em. Vui lòng truy cập vào 

lớp học Google Classroom có tiêu đề College Planning Class Grades 9-12 (Lớp dạy chuẩn bị cho đại 

https://www.podbean.com/eu/pb-5bx33-d9ff57


học cho các Lớp 9-12) - mã để tham gia là v6qlmmh. Đây là một cách tuyệt vời để giúp cập nhật thông 

tin cho việc khám phá, lên kế hoạch, và tìm kiếm thông tin để chuẩn bị cho tương lai của các em sau khi 

học xong trung học Ritenour. 

 

Phụ Huynh / Người Giám Hộ: Thừa nhận việc (có bị) gia tăng căng thẳng, lo lắng và bất lực không 

phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà đó là dấu hiệu của sức mạnh.  Hiểu được những gì mình đang cảm 

nhận và làm người (hành xử) mẫu mực để xử lý các cảm xúc của quý vị; những việc ấy sẽ tác động đến 

cách mà con quý vị phản ứng.  Trẻ em luôn lắng nghe và học hỏi (ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng các em 

không để ý).  Một số mẹo nuôi dạy con cần ghi nhớ trong đại dịch này là: 

★ Thực hành việc tự chăm sóc mình. Chăm sóc bản thân không phải là một hành động ích kỷ, đó là 

một hành động vì mọi người, và cần thiết.  Nếu quý vị không khỏe, thì mọi người xung quanh 

cũng sẽ không khỏe.  Cho con em mình thấy hoặc mời các em thực hành với mình. 

★ Giữ một lịch trình quen thuộc hoặc thường xuyên.  Ngồi xuống với con em mình để tạo ra một 

ngày học ảo.  Bàn về thời gian thức dậy, ăn sáng, sẵn sàng để làm bài tập trường giao (làm vệ 

sinh sạch sẽ, mặc quần áo, tắt điện thoại TV), thời gian mỗi ngày cho mỗi môn học, bao gồm 

nghỉ giải lao (10 phút) và ăn trưa (1 giờ ăn cùng nhau nếu có thể), kết thúc ngày học vào thời 

gian hợp lý (giữ cho gần với giờ đi học bình thường). 

★ Sau ngày học ảo, cho phép các em xả hơi.  Các thiếu niên cần được kiểm soát không gian và việc 

làm của mình.  Hỏi xem các em muốn thấy gì trong không gian riêng để có thời gian yên tĩnh, 

thời gian nghe nhạc, tập thể dục, thời gian sáng tạo hoặc tụ họp / nói chuyện ảo với bạn bè. 

★ Bữa ăn cùng nhau.  Đây là một cơ hội tuyệt vời để chia sẻ các công thức nấu ăn trong gia đình 

(và các gia vị bí mật) cho các món ăn mà quý vị yêu thích hoặc thử một công thức mới cùng 

nhau.  Cố gắng ít nhất là phải có một bữa ăn cùng nhau mỗi ngày. Trong giờ ăn là một cách tuyệt 

vời để kết nối tâm tình và nói về những gì mình biết ơn, hy vọng, hoặc đơn giản là chia sẻ những 

thứ quý vị yêu thích (âm nhạc, màu sắc, thức ăn, món tráng miệng, các chương trình, v.v. ). 

Để biết thêm thông tin về cách dạy con (hãy truy cập vào): healthychildren.org.  

Hãy liên hệ với các giáo viên, cố vấn, và quản trị viên (của trường) để được trợ giúp cho các nhu cầu 

giáo dục và / hoặc tình cảm xã hội của con quý vị. Chúng tôi (có mặt) ở đây là để giúp đỡ và hỗ trợ quý 

vị trong suốt thời gian khó khăn này. 

 

Vui lòng truy cập trang web của học khu Ritenour tại https://www.ritenour.k12.mo.us/covid19 để biết 

thông tin mới được cập nhật về COVID-19. 

 

Các Nguồn Lực (để giúp giữ) Sức Khỏe Tinh Thần:  

 

● Dịch Vụ (Hỗ Trợ) Hành Vi Lành Mạnh (Behavioral Health Response) (BHR)                                                                      

(314) 469-6644—đường dây 24/24,  https://www.bjcbehavioralhealth.org/  

●  Đường Dây Nóng Phòng Chống Tự Tử (Suicide Prevention Hotline)                                                                                                                                                                                                                   

             1-800-273-8255 hoặc nhắn tin qua ĐT 741741; https://suicidepreventionlifeline.org/ 

https://www.healthychildren.org/
https://www.ritenour.k12.mo.us/covid19
https://www.bjcbehavioralhealth.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/


● Liên Minh CHADS (Các Cộng Đồng Giúp Chữa Bệnh Trầm Cảm Và Tự Tử Cho Trẻ Vị Thành 

Niên)  

314-952-8274; https://www.chadscoalition.org/ 

● Great Circle (Vòng Tay Lớn): cung cấp Chương Trình Ngoại Trú Chuyên Sâu ảo (V-IOP) 

1-844-GCHELPS (424-3577); email: callcenter@greatcircle.org 

● United Way (Hội Đoàn Kết) 

 211; https://helpingpeople.org/united-way-2-1-1/ 

 

“Hope is the only thing stronger than fear (Niềm hy vọng là thứ duy nhất mạnh hơn sự sợ hãi).” ~Robert 

Ludlum. 
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