Mọi Người Ra Đây Chơi
• Cha mẹ là tấm gương mà con cái thường noi theo nên vai trò của cha mẹ rất là quan trọng.
Nếu bạn và người bạn đời của bạn tôn trọng nhau lẫn nhau, con cái của bạn sẽ noi gương
theo. Nếu bạn và người bạn đời của bạn cãi vã, chửi bới với nhau, con bạn cũng sẽ bắt
chước. Nói và cư xử tôn trọng lẫn nhau ở nhà sẽ khuyến khích con bạn lớn lên với những giá
trị tương tự và áp dụng những giá trị này vào các mối quan hệ của chúng hôm nay và trong
tương lai.
• Dạy con bạn đặt câu hỏi định kiến thông thường. Tại sao con trai không thể thích màu
hồng? Còn con gái thích xe tải và máy móc thì có được không? Nếu con bạn dần dần phát
triển một cái cách nhìn không bị ảnh hưởng bởi định kiến khi chúng phát triển, nó sẽ giúp
chúng dùng óc suy xét các khuôn mẫu truyền thông.
• Hạn chế con bạn tiếp xúc với phim ảnh, internet hoặc TV mang tính phân biệt đối xử và
không ủng hộ những giá trị trong gia đình của bạn.
• Tránh phân công việc dựa trên giới tính - con gái cũng làm tốt việc lấy thùng rác ra, và con
trai có thể rửa chén!
• Hãy nhớ rằng mối quan hệ càng bình đẳng - thì càng an toàn. Bình đẳng giới gắn liền với
các mối quan hệ lành mạnh, tôn trọng. Sự bất bình đẳng có liên quan đến vấn đề an toàn
của phụ nữ và trẻ em ở Úc. Nhiệm vụ của bạn là thúc đẩy một xã hội an toàn hơn. Mục tiêu
của mọi người là loại bỏ đồ chơi theo giới tính cho bé trai hoặc bé gái. Đây là một sự thay
đổi văn hóa hữu ích, luôn cố gắng khuyến khích con bạn chọn đồ chơi dựa trên sở thích của
chúng.
• Hãy tạo điều kiện cho con thấy rằng mẹ vẫn có quyền tài chính và quyền lực ở nhà, ngay
cả khi mẹ không đóng vai trò trả tiền nuôi con. Nếu có thể cả hai bạn phải thống nhất ý kiến
với nhau trước mặt con.

• Tích cực bảo vệ con bạn và giáo dục bất cứ ai đưa ra những bình luận không ích lợi như
"Con nên cắt tóc, vì con trông giống như một cô gái" hay "Con nên xử sự như một cô gái".

Bạn không cần tức giận, bạn chỉ cần nói với họ như "Chúng tôi không tin những thứ đó" là
đủ rồi.
• Tránh rập khuôn và kích dục trẻ em. Có một cuốn sách tuyệt vời là "Định nghĩa lại nữ tính:
Làm thế nào cha mẹ có thể chống lại sự rập khuôn và tình dục của thời con gái, từ khi sinh ra
đến mười hai tuổi" của Melissa Atkins Wardy. Một tác phẩm khác là "Những điều hoang dã:
Nghệ thuật nuôi dưỡng con trai" của Stephen James.
• Nếu bạn thấy mình nói với con gái của mình hãy cẩn thận khi chúng làm chuyện mạo hiểm
và nói với con trai của bạn phải cứng rắn nếu chúng thể hiện sự mềm yếu- hãy xem xét
những thông điệp mà chúng đang nhận được. Điều quan trọng đối với các con trai và con
gái là chấp nhận một vài rủi ro và bày tỏ cảm xúc của chúng. Điều này có thể không dễ thấy,
nhưng con bạn thường cần một số khuyến khích trong những chuyện này.
• Khuyến khích những người đàn ông trong cuộc sống của con bạn chủ động, tham gia, đóng
vai trò trong việc nuôi dạy / chăm sóc con cái và cố gắng loại bỏ quan niệm cũ là bắt con
mình làm những việc giống như bạn hoặc chỉ trích những nỗ lực của họ. Trẻ em có thể trải
nghiệm các cách nuôi dạy con khác nhau miễn là một số quy tắc cơ bản luôn được áp dụng.
• Đừng cho phép người khác dán nhãn cho con của bạn. Nếu giáo viên cho những năm đầu
gọi con gái bạn là cô gái tinh nghịch hoặc đưa ra nhận xét tiêu cực về nhu cầu tình cảm của
con trai bạn, hãy nhẹ nhàng sửa lời họ là việc dán nhãn không hữu ích cho bất cứ ai.
Đừng cho phép người khác dán nhãn cho con của bạn. Nếu giáo viên cho những năm đầu
gọi con gái bạn là cô gái tinh nghịch hoặc đưa ra nhận xét tiêu cực về nhu cầu tình cảm của
con trai bạn, hãy nhẹ nhàng sửa lời họ là dán nhãn không hữu ích cho bất cứ ai.
Đây chỉ là những ý tưởng để xem xét. Bạn là chuyên gia liên quan đến con bạn - hành vi và
hành động của bạn có tác động lớn đến cách chúng lớn lên. Hãy tận hưởng cái hành trình
này!
Nếu bạn thích và muốn tự mình tìm hiểu cách chạy chương trình này, vui lòng gọi cho Helen
từ Drummond Street Services trên số 9663 6733.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ ý kiến hoặc câu hỏi nào - chúng tôi rất thích nghe
từ bạn!
Chúng tôi đề xuất những cuốn sách này:
Who am I? I am Me: Tôi là ai? Tôi là Tôi.
No Difference Between Us: Không Có Sự Khác Biệt Giữa Chúng Ta.

