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Quan hệ lành mạnh 
Tài liệu 
 
Quan hệ lành mạnh là nền tảng cho các cộng đồng an toàn và thương yêu lẫn nhau. Trẻ em lớn lên cùng với 
những người lớn sống trong quan hệ lành mạnh có nhiều triển vọng sẽ phát triển tốt đẹp. Các người sống với 
nhau trong quan hệ lành mạnh sẽ sống lâu hơn và hạnh phúc hơn. 
 
10 đặc điểm của quan hệ lành mạnh: 
1. Các người đối tác quý trọng mình và quý trọng lẫn nhau. Họ hiểu sự khác biệt của nhau, đối xử nhã nhặn với 

nhau và tôn trọng lẫn nhau. 
2. Các người đối tác ngang hàng với nhau. Cùng quyết định với nhau. Nếu có con thì cả hai người đều nuôi dậy con. 
3. Khi có bất đồng ý kiến họ biết rằng cần phải nói lên sự bất đồng ý kiến. Tìm cách giải quyết sự bất đồng và 

tìm cách để mọi người đều có được điều mình mong muốn. 
4. Họ lắng nghe nhau và tôn trọng quan điểm của nhau. Họ phát biểu các ý nghĩ và cảm súc của mình. Họ 

không dùng những lời lẽ làm tổn thương cho người kia. 
5. Mỗi người phải tự lo cho mình. Họ không trông đợi người kia giải quyết tất cả các vấn đề cho họ hay phải 

luôn luôn làm cho họ vừa lòng. 
6. Mỗi người đối tác đều cảm thấy thoải mái khi cần có những phút riêng tư. Họ cảm thấy không có gì khác 

thường khi có lúc sinh hoạt riêng. 
7. Trong quan hệ hai người không có sự sợ hãi. Quan hệ lành mạnh được xây dựng trên tình yêu, lòng tôn kính, 

quan tâm săn sóc và hạnh phúc. 
8. Người đối tác không muốn kiềm chế hoặc kiểm soát lẫn nhau. Họ khuyến khích và hỗ trợ cho người kia phát triển. 
9. Ngay khi bận rộn họ vẫn giành thì giờ cho nhau và cho mối quan hệ của họ. 

10. Họ có bạn bè bà con thân hiểu họ và giúp đỡ họ trong cuộc sống của cả hai người. Họ giao du với những 
người có quan hệ mật thiết và lành mạnh. 

 
Hãy giữ cho quan hệ của quý bạn được mật thiết và lành mạnh. 
Giữ cho quan hệ được mật thiết và lành mạnh đòi hỏi thời gian, nỗ lực và sự quan tâm săn sóc - nhưng đó là điều 
đáng quý. Quan hệ lành mạnh khiến cho mọi người trong gia đình cảm thấy được quý mến, hạnh phúc và an 
toàn. Trong quan hệ nào cũng có sự bất đồng và đôi khi người ta cần giúp đỡ thêm. Tổ chức Phục vụ trẻ em và 
Thanh thiếu niên Albeta có đường dây điện thoại giúp đỡ để cung cấp thông tin về nhiều vấn đề liên quan tới các 
mối quan hệ từ vấn đề làm sao giữ cho quan hệ được mật thiết và lành mạnh cho tới cách đáp ứng với sự ngược 
đãi trong tình trạng bạo hành trong gia đình. Muốn vào đường giây thông tin 24/7 này xin gọi điện thoại miễn phí 
cho số 310-1818 và cho điện thoại viên biết quý bạn muốn được giúp đỡ hay muốn biết về điều gì. 
 
Tìm tài liệu 
Tìm sự giúp đỡ trong cộng đồng hay muốn biết rõ hơn bằng cách gọi điện thoại miễn phí cho đường dây 24/7 
Thông tin về Bạo hành trong Gia đình tại số 310-1818 hay vào trang mạng www.familyviolence.alberta.ca. 
 
Tổ chức Phục vụ Trẻ em và Thanh thiếu niên Alberta được hân hạnh giữ vai trò chủ chốt trong Chương trình 
Ngăn ngừa Bạo hành trong Gia đình và Ăn hiếp bắt nạt của Alberta 
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miywâyâwin kâ-ayâhk wîcêwâkanihtowinihk 
kiskêyihtamowin masinahikanêkinis 
 

miywâyâwin kâ-ayâhk wîcêwâkanihtowinihk êkoni ôhi kâ-oskêpitamihk kwayask ka-pimâtisihk êkwa ka-
nâkatêyimitohk ita kâ-wîkiyan.  awâsisak kâ-wîci-ohpikimâht nâpêwak êkwa iskwêwak ita miywâyâwin kâ-ayâhk 
wîcêwâkanihtowinihk wiyawâw nawac ta-kî-miyo-ohpihisocik.  ây-isiyiniwak pihcâyihk ita miywâyâwin kâ-ayâhk 
wîcêwâkanihtowinihk kinwêsîs ayiwâk pimâtisiwak êkwa pê-miyawâhtamwak pimâtisiwin. 
 

mitâtahtwâw isi ôhi miywâyâwina kâ-ayâhk wîcêwâkanihtowinihk: 
1. aniki nîso kâ-ayâcik anima wîcêwâkanihtowin tâpwêmisowak êkwa kotakak ây-isiyiniwak.  nisitohtamwak pîtos 

kâ-isi-isâyât kotak êkwa kwayask paminêwak ê-manâhcihitocik êkwa kwayask ê-paminitocik. 
2. aniki nîso kâ-ayâcik anima wîcêwâkanihtowin pêyakwan isi wîci-kâpawîstâtowak.  nîso-itasiwâtamwak kîkwây ta-

kî-kîsêyihtamihk.  kîspina awâsisitwâwi, pê-nîso-ohpikinâwasowak. 
3. aniki nîso kâ-ayâcik anima wîcêwâkanihtowin êkây kaskihtâtwâwi ta-nîso-kîsêyihtamihk kîkwây, kikâ-kî-nîso-

pîkiskwâtamwak êkây kâ-isi-miyopayik.  mâmawohkamâtowak. miskamwak kîkwây isi ta-sâpôtahikocik kâ-isi-
nitawêyihtahkik ôma. 

4. aniki nîso kâ-ayâcik anima wîcêwâkanihtowin nâtohtâtowak êkwa manâhcihitâwak kâ-isi-nîso-pimosâpahtamihk 
kîkwâya.  môya ohci itwêwak kîkwây ka-wîsakihikot ana kotak. 

5. aniki nîso kâ-ayâcik anima wîcêwâkanihtowin otinamwak kîkwây wiyawâw kâ-isi-itôtahkik.  môy ohci-
nitawêyimêw kotak ana ta-kakwê-kîsihtamâht ahpô nayêstaw ta-kakwê-miywêyihtamihikot. 

6. aniki nîso kâ-ayâcik anima wîcêwâkanihtowin kwayask nakâyâskamwak âskaw ta-pa-pêyakot kîspin êkosi 
nitawêyihcikâtêki.  miywâyâwak mâna kâ-pêyako-itôtahkik kîkwây êkây kotak êkota ka-ayât. 

7. nama-kîkwây kostamiwin ohci ihtakon anima ita wîcêwâkanihtowinihk.  miywâyâwin kâ-ayâhk wîcêwâkanihtowinihk 
oskêpicikâtêw ita ohci sâkihitowinihk, manâhcihitowinihk, nâkatêyimowinihk êkwa miywâyâwinihk. 

8. aniki nîso kâ-ayâcik anima wîcêwâkanihtowin môy kakwê-nakinêwak kotaka ahpô ta-kakwê-tipêyimêw.  
sîhkimitowak mâna êkwa wîcôkamawêwak ta-ohpikihiht kotaka. 

9. kiyâm kîspin aniki nîso kâ-ayâcik anima wîcêwâkanihtowin canawîtwâwi, osihtâwak ta-nâkatamêyimitohk anima 
ita wîcêwâkanihtowinihk. 

10. aniki nîso kâ-ayâcik anima wîcêwâkanihtowin ayâwêwak kotaka ây-isiyiniwak kâ-kiskêyimihcik êkwa kâ-
wîcôkamâhcik kâ-isi-nîsocik ôki.  kiyôkawêwak kotakak êkwa maskawâwa êkwa miyo-wîcêwâkanihitowak. 

 

kanawêyihta kiwîcêwânihtowina ta-maskawâki mîna ta-miywâyâki 
ta-kanawêyihtamihk miywâyâwin kâ-ayâhk wîcêwâkanihtowinihk ohcitaw poko kinwêsîs ispayin, ka-atoskâtaman 
mîna nâkatêyimowin kika-âpacihtâyan – mâka ohci miyonohk kikâ-ayân.  miywâyâwin kâ-ayâhk 
wîcêwâkanihtowinihk kotokak miyo-manâhtisowak, miywêyihtamwak êkwa kwayask pimâtisiwak.  kâ-kisiwâsihk 
ôma ohcitaw ka-ihtakon ita wîcêwâkanihtowinihk êkwa âskaw nitawêyihcikâtêw ta-wîcihihcik.  Alberta Children and 
Youth Services ayâwak ita ka-pîkiskwêyan ê-miyiskik kiskêyihtamowin nanâtohk ohci wîcêwâkanihtowin asici mîna 
tanisi kika-isi-itôtaman ta-miywâyâk kiwîcêwâkanihtowinihk, isko mîna ka-isi-nisitawinaman kîspon mâyi-
paminikawiyani.  ka-miskaman anima itahto-wâpan-tipahikan sêwêpita 310-1818 môy katâc ka-tipahikêyan êkwa 
wîhtamaw ana kâ-wî-pîkiskwâtat kîko wîcihitowin ahpô kiskêyihtamowin ê-isi-nitawêyihtaman. 
 

nâta kiskêyihtamowin 
nohtê-wîcihikawiyani ita kâ-ayâyan ahpô ayiwâk nohtê-kiskêyihtamani, sêwêpita anima itahto-wâpan-tipahikan 
Family Violence Line môy katâc ka-tipahikêyan ita 310-1818 ahpô kiyôkâta: www.familyviolence.alberta.ca. 
 
Alberta Children and Youth Services ê-nîkânastahkik Alberta’s Prevention of Family Violence and Bullying Initiative 

http://www.familyviolence.alberta.ca

