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Abby này, anh biết 
em lo lắng, nhưng 
anh mong em tìm lại 
được chính mình.  

Sau khi mất việc, Abby bắt đầu cảm thấy buồn bã không nguôi, 
thường xuyên bị nhức đầu và ngủ nhiều. Cô đã nói chuyện với 
một Nhân viên trợ giúp y tế (Health Promoter) thuộc chương 
trình Asian American Health Initiative và nhận ra rằng các triệu 
chứng này có thể còn nghiêm trọng hơn cô tưởng. Cô đã 

quyết định đi gặp một chuyên gia trị liệu...  

Em không biết liệu có nên làm việc này hay 
không, Jonathan.  

Em không hề yếu đuối. Chỉ có những người mạnh 
mẽ mới thừa nhận khi họ cần giúp đỡ. Đôi khi 
nhận sự giúp đỡ của người khác có thể giúp ích.  

Em cũng muốn vậy, nhưng tại sao 
em lại phải gặp một người khác thì 
mới cải thiện được tình hình? Em 
đâu có yếu đuối.  
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Chắc vậy… nhưng em thậm 
chí còn không biết mình nên 
gặp chuyên gia trị liệu về lĩnh 
vực nào nữa.  

Nhân viên trợ giúp y tế có 
nói là chúng ta có thể gọi 
để xin tư vấn và giới thiệu 
đi đúng chuyên gia. Tại 
sao em không gọi cho 
chương trình Asian 
American Health Initiative 
để xem liệu họ có giúp 
được không?  

Ý hay đấy.  

Được rồi, nghe hợp lý đấy. Nhưng làm cách nào em có 
thể chọn được một chuyên gia trị liệu phù hợp với mình?  

Có lẽ trước tiên em nên thử 
gặp một chuyên gia tư vấn, 
chỉ là để có người trò 
chuyện và tìm hiểu xem 
mục tiêu và lựa chọn của 
em là gì.  
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Các loại Chuyên gia Cung cấp Dịch 

vụ Sức khỏe Tâm thần  

Bác sĩ tâm thần có thể cung cấp 
các thẩm định y tế và tâm thần, điều 
trị các rối loạn tâm thần, cung cấp 

các liệu pháp tâm lý, kê toa và giám 
sát uống thuốc.  

Bác sĩ tâm lý có thể cung cấp xét 
nghiệm và thẩm định tâm lý, điều trị 
các vấn đề cảm xúc/ hành vi và các 
rối loạn tâm thần, và cung cấp một 

loạt các kỹ thuật điều trị tâm lý.  

Bác sĩ Tâm thần/ Y tá Thực hành 
Sức khỏe Tâm thần có thể thẩm 

định và chẩn đoán, kê toa thuốc, và 
cung cấp trị liệu cho các cá nhân có 
rối loạn tâm thần hoặc các vấn đề 

lạm dụng thuốc.  

Các Y tá/ Bác sĩ Tâm thần có thể 
cung cấp các thẩm định và điều trị 
của các bệnh tâm thần, quản lý hồ 

sơ, và trị liệu tâm lý.  

Nhân viên Xã hội có thể cung cấp 
việc quản lý hồ sơ, các dịch vụ kế 

hoạch cho bệnh nhân xuất viện, dịch 
vụ sắp xếp, và một loạt các dịch vụ 
nhu cầu sống hàng ngày khác cho 

các cá nhân.  

Các nhà Tư vấn Chuyên nghiệp 
có Giấy phép hành nghề có thể 

cung cấp thẩm định và chẩn đoán về 
các điều kiện sức khỏe tâm thần 
cũng như các trị liệu cá nhân, gia 

đình, hoặc nhóm.  

Các Chuyên gia Đồng nghiệp là 
những cá nhân có thể cung cấp một 
quan điểm duy nhất trong tiến trình 
hồi phục, từ "người đã từng mắc 

bệnh."  

Source: National Alliance on Mental Illness; Mental Health America 

Chuyên gia được cấp phép về trị 
liệu hôn nhân và gia đình là các 
chuyên gia tư vấn được đào tạo và 

huấn luyện đặc biệt trong lĩnh vực trị 
liệu các vấn đề hôn nhân và gia 

đình. Họ được đào tạo để chẩn đoán 
và tư vấn cho từng cá nhân và theo 

nhóm.  
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 Dịch vụ Truy cập vào Sức khỏe 
Hành vi 

(1) Điện thoại  

Gọi số : 240-777-1770 

Thứ Hai – Thứ Sáu 
8:30SA-5:00CH 

a. Tư vấn  

Được tư vấn bởi 
chuyên gia trị liệu qua 
điện thoại để xác định 

nhu cầu trị liệu sức 
khỏe tâm thần và lạm 

dụng hóa chất  

b. Giới thiệu  

Mời từng cá nhân đến 
để đánh giá thêm    

HOẶC  
Giới thiệu cá nhân đến 
các nhà cung cấp dịch 

vụ cộng đồng   

(2) Gặp trực tiếp  

Đến trực tiếp để được khám sàng lọc và đánh 
giá sức khỏe tâm thần   

Thứ Hai – Thứ Sáu 9:00SA hoặc 1:00CH  
 

Cá nhân nên đến vào 8:30SA hoặc 12:30CH.  
Đối với người lớn đến trước được phục vụ trước  

Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hạt Montgomery (Montgomery County 
Department of Health and Human Services) cung cấp nhiều dịch vụ sức 
khỏe tâm thần/ lạm dụng hóa chất và chống khủng hoảng . Một trong 
những dịch vụ sẵn có là “Truy cập vào Sức khỏe Hành vi” (Access to 
Behavioral Health), có thể liên lạc qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp:  

a. Tư vấn  
Gặp Chuyên viên Hỗ trợ Dịch vụ Cộng đồng 

(Community Service Aide) để được giải quyết 
các nhu cầu về dịch vụ nhân sinh  

(tức là thu nhập, bảo hiểm, các vấn đề sức khỏe, 
chăm sóc con cái, v.v...)  

b. Sàng lọc và Đánh giá  

Gặp chuyên gia Hỗ trợ trị liệu để xác định loại 
dịch vụ và mức độ chăm sóc cần thiết thích hợp 

nhất  

  

c. Giới thiệu  
Chuyên gia trị liệu sẽ luôn sẵn sàng trợ giúp cho 

cá nhân đó, nếu cần, trong suốt giai đoạn 
chuyển tiếp sang sử dụng các dịch vụ hiện hành  

Ngoài ra còn có các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần am hiểu 
ngôn ngữ và văn hóa sẵn sàng phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Á. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc chương trình Asian American 
Health Initiative theo số 240-777-4517.  
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Đúng vậy. Tôi tự hỏi liệu mình có nên thôi cố gắng hay 
không. Tôi không biết phải làm gì. Trước giờ tôi chưa từng 
đi tư vấn. Tôi không biết đi tới đây có giúp gì không.  

Đó chắc hẳn là một giai 
đoạn rất khó khăn. Có vẻ 
như chị cũng đang bắt 
đầu đánh mất hy vọng. 

Đôi khi tôi còn nhức đầu và đau bụng nữa. 
Tôi muốn cuộc sống của mình trở lại bình 
thường, nhưng tôi cảm thấy như mình đang 
làm cho mọi người xung quanh thất vọng.  

Abby đã gọi cho chương trình Asian American Health Initiative, 
một chương trình của sở y tế địa phương của mình, nơi đã giới 
thiệu cô đến một chuyên gia trị liệu. Cô đã lên lịch hẹn và hiện 
đang đến buổi trị liệu đầu tiên của mình với chuyên gia tư vấn 

lâm sàng này.  

Xin chào Abby và rất vui được 
gặp chị, tôi là Sara. Lý do gì 
khiến chị có mặt ở đây hôm nay?  

Thời gian gần đây tôi cảm thấy 
không ổn. Tôi bị mất việc khá 
lâu rồi và tôi muốn tìm một 
công việc mới nhưng lại cảm 
thấy mệt mỏi.  
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Tôi đang sẵn sàng hỗ trợ chị đây. Nếu có bất cứ điều 
gì khiến chị cảm thấy không thoải mái hoặc nếu chị 
có bất kỳ câu hỏi nào, thì tôi rất mong chị chia sẻ.  

Vâng, tôi thực sự lo lắng nhỡ 
có ai biết được tôi đang đi 
gặp chuyên gia tư vấn.  

Tôi hiểu. Tôi có thể đảm bảo rằng tất cả những 
gì chúng ta trao đổi ở đây sẽ được giữ kín, ngay 
cả với gia đình chị. Điều đó cũng được ghi trong 
giấy tờ tôi yêu cầu khách hàng ký.  

Có thật thế không? Thế thì yên tâm rồi. 
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Vậy là cách đây cũng lâu 

rồi, nhưng sự di chuyển 

đó nó ra sao?   

Có, chồng và các con tôi. 

Chúng tôi đã kết hôn khoảng 

19 năm – chúng tôi kết hôn 

được 1 năm thì đến Mỹ.  

Để bắt đầu liệu trình, tôi sẽ hỏi một số câu để có thể hiểu 

thêm về chị và tình hình hiện tại của chị. Abby này, chị 

có gia đình ở đây không?  

Tôi có thể mường tượng 

được sự vất vả đó.  

Health Insurance Portability and Accountability Act có một quy định về 

quyền riêng tư trong đó cấm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

tâm thần chia sẻ bất kỳ thông tin nào của khách hàng. Quy định này 

cùng có các ngoại lệ, chẳng hạn như khi tính mạng của bệnh nhân bị 

đe dọa. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www.hhs.gov/

hipaa/for-individuals hoặc thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe của quý vị.  

Quý vị có biết?  

Sources: U.S. Department of Health & Human Services;  

American Psychological Association 

Việc di chuyển đó rất khó 

khăn. Chúng tôi không có gia 

đình ở đây, không bạn bè.  

http://www.hhs.gov/hipaa/for-individuals
http://www.hhs.gov/hipaa/for-individuals
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 Abby này, tôi biết chúng ta có xuất thân khác nhau, 
nhưng tôi biết chắc chị là người hiểu rõ nhất về 
những trải nghiệm của chính mình, vậy chị cứ thoải 
mái chia sẻ bất kỳ trở ngại văn hóa nào với tôi nhé.  

Không đâu, cảm ơn chị.  

Có thể có những lúc tôi cần hỏi một vài 
câu cặn kẽ hơn về chị, nhưng đó chỉ là 
vì tôi muốn giúp chị. Như vậy chị có 
cảm thấy bất tiện không?  

Tôi rất vui khi nghe chị nói vậy. Sau khi dọn 
đến đây, có yếu tố cụ thể nào đã giúp chị bắt 
nhịp với cuộc sống ở đây không?  

Chúng tôi đã gặp một số người đồng 
hương và dần dần chúng tôi biết thêm 
nhiều người hơn. Họ đã giúp chúng tôi 
rất nhiều. Chúng tôi rất cảm kích.  
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Quý vị có biết?  

Nếu quí vị cần giúp đỡ về ngôn ngữ, Dịch vụ sức khỏe tâm thần/
lạm dụng hoá chất và dịch vụ chống khủng hoảng thuộc Sở Y Tế 
và Dịch vụ Nhân Sinh hạt Montgomery sẽ cung cấp dịch vụ 
thông dịch miễn phí cho quý vị.  

Hiện giờ, sống ở Mỹ chị có thấy dễ chịu không?  

Tôi không biết nữa… việc di cư đã rất vất vả. 
Tôi không hiểu ngôn ngữ, văn hóa. Giờ tôi đã 
là một công dân, nhưng vẫn thấy mình chưa 
hòa nhập được, đặc biệt với các con tôi.  

Abby kể cho Sara nghe về hai con mình. Chúng hòa nhập 
rất dễ dàng với cuộc sống ở Mỹ và có vẻ như không muốn 
tìm hiểu về văn hóa cố hương. Cô nghĩ chồng cô, Jonathan, 
cũng thất vọng về điều đó, nhưng cô nói với chuyên gia trị 
liệu rằng cô không muốn nói với chồng về điều này cũng 
như về sự buồn bã của mình kể từ khi mất việc vì không 
muốn tạo gánh nặng cho chồng.  
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Tôi nghĩ lúc này vì các con đều đi học và Jonathan thì 
đi làm, nên tôi thậm chí còn thấy cô đơn hơn, nhưng 
tôi cũng cảm thấy quá mệt mỏi để làm bất kỳ điều gì.  

Có phải chị cảm thấy có lỗi kể từ khi mất việc không?  

Đúng, tôi nghĩ vậy. Mọi người đều phải nâng 
đỡ tôi và bất kể cố gắng đến mấy, tôi cũng 
không thể trở lại như tôi ngày xưa nữa.  

Có lẽ vậy. Trước đây tôi chưa từng có suy 
nghĩ như vậy. Phải đấu tranh mãi hôm nay tôi 
mới tới đây. Jonathan là chỗ dựa rất lớn cho 
tôi, nhưng chính điều đó cũng làm cho tôi 
cảm thấy tồi tệ.  

Chị có cảm thấy công việc của chị giúp chị cảm thấy 
bận rộn và thấy mình hữu ích không? Có hòa nhập 
vào cuộc sống ở đây không?  
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Chỉ là tôi không thích đi. Tôi thà ngủ hoặc ở 
nhà. Ý nghĩ mình phải giả vờ như mọi thứ vẫn 
ổn trước mặt bạn bè làm tôi cảm thấy mệt mỏi.  

Sao vậy?  

Tôi thích đi đến các sự kiện của cộng 
đồng hoặc dành thời gian với bạn bè, 
nhưng lâu rồi tôi không đi.  

Thật tốt là Jonathan biết cách làm chỗ dựa cho chị. 
Trước khi bắt đầu cảm thấy như thế này thì chị thích 
làm gì?  

Abby kể cho Sara tình hình hai tháng rưỡi trước đó, cô bị sa 
thải khỏi vị trí quản lý một nhà hàng. Cô đã làm việc liên tục 
trong các nhà hàng kể từ khi mới đến Mỹ. Cô kể với chuyên 
gia trị liệu rằng khoảng một tuần sau khi nhận được tin này, 
những cơn nhức đầu và đau bụng bắt đầu và rồi chúng tiếp 
tục ngày càng thường xuyên hơn.  
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Không nhất thiết. Ngay cả nếu cần, thì chắc cũng chỉ giống như 
việc dùng thuốc khi chị bị ốm. Một số người không dùng thuốc. 
Số khác có sử dụng nhưng chỉ trong thời gian ngắn để hỗ trợ quá 
trình và số còn lại dùng thuốc trong thời gian dài. Sau khi chị đến 
bác sĩ khám, tôi cũng có thể trao đổi với họ và chúng tôi có thể 
thảo luận một số lựa chọn dành cho chị.  

Tôi có thể đến bác sĩ khám nhưng – 
trầm cảm à? Liệu tôi có cần dùng 
thuốc không?  

Abby này, có vẻ như chị đã có một khoảng thời 
gian bị trầm cảm. Đôi lúc, khi bị trầm cảm, người 
ta sẽ bị đau bụng và nhức đầu bên cạnh cảm giác 
buồn bã và thiếu năng lượng.  

Tôi khuyên chị nên đến gặp bác sĩ của 
mình chỉ để đề phòng trường hợp chị bị 
vấn đề sức khỏe khác. Như vậy chị có cảm 
thấy bất tiện không?   
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Quý vị có biết?  

Sources: American Psychological Association; Mayo Clinic 

Chuyên gia trị liệu của quý vị có thể yêu cầu quý vị đi gặp bác sĩ 
chính của mình để loại trừ các bệnh khác có thể có các triệu 
chứng tương tự như các tình trạng sức khỏe tâm thần. Bằng 
cách này, chuyên gia trị liệu của quý vị mới chắc chắn tìm được 
phương pháp chăm sóc tốt nhất và phù hợp nhất mà quý vị cần.  

Sara đề nghị Abby đến gặp mình mỗi tuần một lần và nhấn 
mạnh mức độ quan trọng của việc hai bên cùng phối hợp 
trong quá trình điều trị của Abby. Sara cũng giải thích với 
Abby rằng trị liệu là một quá trình có tuần tự và điều quan 
trọng là Abby chỉ nên chia sẻ những gì mình muốn khi cảm 
thấy sẵn sàng.  

Có. Cảm ơn chị!  

Hãy yêu cầu tôi giới thiệu chị đến một chuyên gia khác nếu 
chị cảm thấy tôi không phải là chuyên gia trị liệu phù hợp 
với chị. Chuyển sang một chuyên gia trị liệu khác sẽ tốt hơn 
là dừng trị liệu. Chị có đồng ý vậy không?  
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Chuyên gia trị liệu giúp khách hàng tìm hiểu 

các cách suy nghĩ mới để thông suốt và tiếp 

cận các tình huống hàng ngày để có niềm tin 

và lối ứng xử lành mạnh hơn.  

Source: American Psychological Association; Mental Health America; 

National Alliance on Mental Illness 

Các buổi 
trị liệu:  

Một tuần sau, Abby đến cuộc hẹn thứ hai, buổi điều trị chính 
thức đầu tiên của cô.  

Xin chào Abby! Rất vui gặp lại chị hôm nay. 
Tình hình của chị thế nào kể từ lần trước 
chúng ta gặp nhau?  

Xin chào Sara. Chẳng có gì, 
thật đấy. Vẫn ngủ suốt. Tôi 
đang vật lộn để tìm việc.  

Buổi đầu tiên được gọi là buổi bắt đầu liệu 
trình. Trong lần này, chuyên gia trị liệu sẽ tập 

hợp bệnh sử của bệnh nhân để hiểu hoàn 
cảnh của họ và cố gắng đưa ra chẩn đoán. Đôi 

khi phần bắt đầu liệu trình sẽ kéo dài sang 
buổi kế tiếp. Chuyên gia trị liệu và bệnh nhân 
cũng sẽ cùng nhau đề ra các mục tiêu trị liệu.  

Buổi bắt 
đầu liệu 

trình:  
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 Chị có cảm thấy bị quá tải với 
ngần ấy thông tin không?   Có. Có quá nhiều công 

việc, nhưng tại sao 
chẳng có ai thuê tôi?  

Họ sẽ cho là tiếng Anh của tôi không giỏi hoặc thật 
mạo hiểm khi tuyển dụng tôi bởi vì tôi đã mất việc làm 
ở cương vị một quản lý. Tôi cảm thấy mình thất bại.  

Sao chị lại nghĩ vậy?  

Đúng vậy. Tôi không cảm thấy mình là 
mình nữa...  

Có thể khó để tự tạo động lực cho mình sau khi gặp một 
sự kiện khó khăn. Và có vẻ như chị có nhiều suy nghĩ 
tiêu cực khi cố gắng tìm lại con người mình trước đây.  
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Có thể sẽ hữu ích nếu ta đi vào gốc rễ của 
các vấn đề này, thảo luận về các lối tư duy và 
lên một danh sách các suy nghĩ tích cực để 
hóa giải các suy nghĩ tiêu cực.  

Ví dụ: chị có nhiều kinh nghiệm để thu hút 
một nhà tuyển dụng. Chúng ta cũng có 
thể thảo luận kỹ về một số chiến lược thư 
giãn để giúp chị.  

Tôi có thể thử 
điều đó.  

Có vẻ như chị bị mắc kẹt 
trong một lối tư duy. Chị cảm 
thấy bị quá tải, nên chị 
ngừng tìm việc vì nghĩ là 
mình không đủ khả năng cho 
các công việc này. Tôi biết là 
sẽ rất khó khăn—đây là một 
phần của bệnh trầm cảm.  
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Trong nhiều tháng tiếp theo, 
Abby đến gặp Sara mỗi tuần 

một lần cho các buổi trị liệu của 
mình. Họ thảo luận về tình hình 
sức khỏe của Abby và về cuộc 
sống hàng ngày của cô. Sara 
hướng dẫn Abby những cách 
hữu ích để tiếp cận các tình 

huống hàng ngày và giữ cho tinh 
thần khỏe mạnh. Các chiến lược 
này giúp Abby học cách đối phó 
với chứng trầm cảm của mình. 
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Nhiều tháng sau...  

Tôi thấy chị đã có sự tiến bộ rất lớn trong 
liệu trình của mình. Chị cảm thấy sao rồi?  

Tôi cảm thấy khá ổn; tôi cảm thấy như mình chính 
là mình trước đây. Liệu pháp đã giúp tôi trở nên 
tỉnh táo hơn trong việc nhận biết suy nghĩ và cảm 
xúc của chính mình và cách thức mà chúng tác 
động đến hành động của tôi.  

Tôi rất vui khi nghe chị nói 
vậy! Chị đã đi được một 
chặng dài rồi, Abby ạ. Giờ 
chị biết cách nhận biết 
liệu mình có đang bị trầm 
cảm hay không và các 
chiến lược khác nhau cần 
sử dụng để giữ cho tinh 
thần khỏe mạnh.  
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Cuối ngày hôm đó, Jonathan đi làm về và thấy Abby đang 
ngồi bên chiếc bàn, nhìn vào máy vi tính.  

Chào em, Abby! Hôm nay em sao rồi?  

Chào anh yêu! Một ngày tốt. Em 
đã có một buổi trị liệu nữa với 
Sara và em đang tìm việc từ lúc 
về nhà tới giờ.  

Có, và em đã nộp đơn vào ba nơi. Hy 
vọng em sẽ nhận được tin vui. 

Tuyệt! Em có tìm thấy công việc nào mình 
thích không? 
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Việc đi trị liệu thực sự có ích. Ban đầu em cho là nó chỉ 
lãng phí thời gian. Giờ thì em hiểu được việc trò chuyện 
với một chuyên gia tư vấn và biết nhiều cách để giữ cho 
tinh thần khỏe mạnh hữu ích như thế nào.  

Thật tuyệt vời, Abby! Anh rất mừng khi thấy em vui vẻ hơn và 
tự tin hơn.  

Trước kia em ngại tìm kiếm sự trợ giúp vì không muốn mọi 
người cho là em bị điên hay yếu đuối... và cũng vì em sợ 
rằng mình đang bị trừng phạt vì đã làm việc gì đó xấu xa.  

Đúng rồi, cũng giống như bất kỳ 
vấn đề sức khỏe nào khác—nó có 
thể xảy ra với bất kỳ ai.  



 22 

 

Em hy vọng vậy! Em rất vui vì mọi thứ 
đang bắt đầu có tiến triển. 

Chúc mừng em, Abby! Em 
sẽ thể hiện xuất sắc mà.  

Ô, nhìn này! Em mới nhận được một email từ một trong 
những nơi em nộp đơn thông báo mời đến phỏng vấn! 

Cám ơn anh yêu, Jonathan. Điều 
đó rất có ý nghĩa đối với em. 

Anh rất tiếc khi trước đây em có suy nghĩ như vậy, Abby. 
Các vấn đề sức khỏe tâm thần thực sự không phải là 
một sự trừng phạt.  

Điều quan trọng là em đang 
dần khỏe mạnh trở lại. Anh 
lúc nào cũng sẽ là chỗ dựa để 
em vượt qua mọi thứ.  
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Lời Cảm ơn  

Đặc biệt Cám ơn đến:  

Chương trình Asian American Health Initiative (AAHI) xin bày tỏ 

lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Ban Chỉ Đạo AAHI, các diễn viên 

chụp hình phụ họa, các đối tác cộng đồng, và nhân viên cho sự 

cống hiến và hỗ trợ để xuất bản này có thể hoàn thành.  

International Cultural Center (ICC) 

Viet Nam Medical Assistance Program (VNMAP) 

Islamic Center of Maryland (ICM), Zakaah Social Services 

Jenni Young, LGMFT 

Cross Cultural Infotech (CCIT) 

AAHI Steering Committee 

Lưu ý: Các nhân vật, địa điểm, và các sự cố được mô tả trong truyện hình này là hư 

cấu. Bất cứ sự việc giống như các nhân vật hoặc sự kiện thực sư là hoàn toàn ngẫu 

nhiên.  

Diễn viên: 

Abby - Trang Dang  

Jonathan - Tuan Le  

Sara - Nouf Bazaz 
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