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Chúa kêu gọi chúng ta giải cứu! 
Khi con người chịu bất công, bạo lực và giết chóc, Chúa kêu gọi các tín đồ và giáo hội đứng ra giúp đỡ, giải 

cứu những người đang là mục tiêu tử hình, Đức Chúa Trời đang kêu gọi các hội thánh và các con Chúa 

chung tay giúp đỡ và giải cứu những đứa trẻ đang bị lùa đến sự chết do nạo pha thai. Châm Ngôn 

24:11, lời Chúa phán với chúng ta: “Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết; Và chớ chối rỗi cho 

những người đi xiêu tó tới chốn hình khổ.” Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm mọi cách để có 

thể ngăn chặn hành vi giết hại bạo lực, vô cơ và cố ý đối với những người vô tội, bao gồm cả những 

thai nhi.  

Can thiệp khủng hoảng khi mang thai 
Hiện nay, nhiều cơ đốc nhân trên toàn thế giới đang giải cứu 
những thai nhi thoát khỏi cái chết bởi phá thai, bằng cách tiếp 
cận và giúp đỡ những người mẹ (có cả những người cha) gặp 
khủng hoảng mang thai.  

Mục vụ trợ giúp thai phụ và các hội nhóm 
Mục vụ trợ giúp thai phụ chuyên can thiệp vào sự khủng hoảng mang 
thai, dành cho những phụ nữ trong cộng đồng (bên ngoài nhà thờ).  

Mục vụ trợ giúp thai phụ giúp đỡ giải cứu những bà mẹ có nguy cơ phá 
thai, giúp họ chọn sự sống cho đứa con của mình, sau đó giúp họ chuẩn 
bị làm cha mẹ hoặc nhận con họ làm con nuôi. 

Các mục vụ trợ giúp thai phụ giúp đàn ông và phụ nữ tin 
tưởng vào sự chu cấp của Chúa thay vì tin rằng việc phá thai 
sẽ giải quyết vấn đề của họ. Tình nguyện cơ đốc nhân giúp 
nam thanh niên chuẩn bị để trở thành người cha tốt. Không 
chỉ em bé được cứu thoát khỏi phá thai mà cha mẹ còn 
được hướng dẫn và hỗ trợ khi cần; thiết thực, tình cảm và tinh thần. Điều quan trọng 
là giúp cha mẹ trân trọng con, chọn sự sống cho con và hỗ trợ họ vượt qua khó khăn. 

Giúp các bà mẹ có thể có nhiều việc và nhiều cách. Có thế bao gồm: 
1. Giúp cô ấy hiểu về; Sự phát triển của thai nhi, thực tế phá thai và các lựa chọn khác.  
2. Giúp cô ấy tìm và khám tại một cơ sở y tế. 
3. Giúp bố của em bé nhận là con của mình, quý giá và hỗ trợ cả em bé và mẹ nó. 
4. Giúp ông bà cha mẹ coi em bé như món quà của Chúa, hỗ trợ con gái và đón em bé về nhà.  
5. Giúp mẹ tìm việc hoặc hoàn thành việc học. 
6. Tìm cho cô ấy một nơi an toàn để sống và sinh con nếu cần thiết  
7. Giúp người mẹ/cặp vợ chồng làm giấy khai sinh.  
8. Kết nối mẹ với những dịch vụ; hỗ trợ kỹ năng làm mẹ, chăm sóc thay thế, hoặc nhận nuôi con. 

Mục vụ trợ giúp thai phụ thường bắt đầu với các dịch vụ chính sau đây; Các bài đăng trực tuyến 
và đường dây nóng liên hệ, tư vấn về khủng hoảng, kết bạn và hỗ trợ tinh thần, cung cấp thông tin 
y tế đúng, giúp tìm và đến các cơ sở y tế, giúp tìm việc làm hoặc nơi ở, và giúp lập kế hoạch nuôi 
dạy con cái hoặc nơi nhận con nuôi. Nếu đội của bạn có khả năng, bạn có thể bao gồm các lớp học 
như ‘Kỹ năng làm cha mẹ,’ ‘Tình dục và mối quan hệ theo ý Chúa’ và ‘Chữa lành tổn thương sau 
phá thai,’ và 'Đồ dùng trẻ em' mà bạn thu thập và tặng làm quà cho các bà mẹ mới sinh. 

'Khủng hoảng mang thai' đề cập 

đến việc mang thai ngoài ý 

muốn hoặc ngoài ý muốn, có thể 

dẫn đến phá thai. Người phụ nữ 

trải qua cơn khủng hoảng khi cô 

ấy cố gắng quyết định phải làm 

gì, nhưng chính đứa bé mới là 

người có nguy cơ cao nhất bị 

giết do phá thai. 
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7 Bước để Bắt đầu Đội Trợ giúp Thai phụ 
1. Tập hợp nhóm. 

Bắt đầu với 5-10 cơ đốc nhân trưởng thành, những người cam kết sẽ làm việc cùng nhau một cách 
lâu dài. Bắt đầu cầu nguyện và xem xét các bước cùng nhau. Bầu ra nhà lãnh đạo chủ chốt sẵn 
sàng lãnh đạo nhóm. Giao vai trò cụ thể, hoặc để họ dẫn dắt ở lĩnh vực phù hợp. Có thể là cả nam 
và nữ, trẻ và già trong nhóm của mình. Phụ nữ lớn tuổi thường có nhiều kinh nghiệm và thời gian 
rảnh hơn để tư vấn, trong khi phụ nữ trẻ có thể sử dụng mạng xã hội tốt hơn để kết nối với phụ 
nữ, nam giới cũng giúp đỡ khi nam thanh niên cần được tư vấn và giúp đỡ để trở thành người cha 
tốt. 

2. Thực hiện một số nghiên cứu để hiểu vấn đề phá thai ở thị trấn / thành phố của bạn. 
Hiểu vấn đề phá thai ở thị trấn / thành phố của bạn. 

• Phụ nữ đi phá thai ở đâu? 

• Hãy nêu ra những nơi (địa chỉ) cung cấp phòng khám, bệnh viện phá thai. 

• Làm thế nào để phụ nữ tìm được nhà cung cấp dịch vụ phá thai? (Họ xem trực tuyến, hỏi 
trong các phòng trò chuyện, hay họ đi đến một con phố nào đó và chọn một phòng khám, 
hoặc đến một bệnh viện nào đó?) 

• Có bao nhiêu ca phá thai trong thành phố của bạn? 

• Những hình thức phá thai nào là phổ biên; thuốc, ngoại khoa, nội khoa, dùng lá cây…? 

• Có hiệu thuốc mà phụ nữ thường mua thuốc phá thai không? 

Bạn có thể cho thấy những gì bạn học được bằng cách viết hoặc ghi lại: 
1. Danh sách nơi cung cấp dịch vụ phá thai trong thị trấn của bạn. 
2. Bản đồ hiển thị vị trí của các nhà cung cấp đó (đánh dấu hoặc khoanh tròn các địa điểm). 
3. Bất kỳ thông tin hữu ích nào khác, chẳng hạn như chi phí (tại phòng khám, bệnh viện, để   
    mua thuốc phá thai), hoặc bất kỳ xu hướng nào (ví dụ: sinh viên đang làm gì? Công nhân nhà  
    máy thì sao?), hoặc thông tin trang web/phương tiện truyền thông. 

3. Tiếp cận với những người phụ nữ đang cần tới bạn. 
Quyết định cách để tiếp cận những phụ nữ mang thai có nguy cơ phá thai trong cộng đồng của bạn:  
o Truyền miệng - thông qua mạng lưới các hội thánh/bạn bè/đồng nghiệp/hang xóm của bạn.  
o In tờ rơi - và phát cho sinh viên đại học, công nhân nhà máy, trong các câu lạc bộ thể thao, hiệp hội phụ 

nữ, hoặc khi có sự kiện của hội thánh… 
+ Online 
o Mạng xã hội và nhóm chat – để lại tin nhắn và số điện thoại.  
o Tin nhắn dạng như “thử thai miễn phí” kèm theo số điện thoại. 
o Quảng cáo trả tiền trên Facebook hoặc các phương tiện truyền thông khác - đăng tin nhắn 

ngắn kèm theo số điện thoại  

Hãy mua một số điện thoại dành riêng cho công việc này. In nó trên tờ rơi của bạn, kèm vào các 
bài đăng trên mạng xã hội của bạn. Điều này giúp bạn chia sẻ công việc và KHÔNG bị kiệt sức. 

Câu hỏi LỚN mà nhóm của bạn phải đặt ra là: “Làm cách nào để đảm bảo những phụ nữ 
đang gặp khủng hoảng khi mang thai trong cộng đồng của chúng ta sẽ tìm thấy chúng ta?” 
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Đăng trực tuyến để tìm phụ nữ cần giúp đỡ 
Giúp nhân viên tư vấn của bạn giao tiếp trực tuyến. Bắt đầu bằng cách đăng một bức ảnh và thông 
điệp của bạn trong một vài từ. Sau đó, bắt đầu tham gia các nhóm và trò chuyện với mọi người khi 
họ đăng bài trực tuyến hoặc liên hệ với bạn. Dưới đây là một số ví dụ gần đây từ Việt Nam, đầu 
tiên là bài đăng ban đầu và sau đó là một số tin nhắn. Đây là vai ví dự từ Việt Nam. 

Trong những nhóm này, những phụ nữ phát hiện ra mình có thai sẽ xin lời khuyên như; phá thai ở 
đâu, thuốc phá thai nào tốt nhất hiện nay và cách bỏ thai dưới 4 tuần tốt nhất là gì.  

Như ở đây, một thành viên trong nhóm chat đặt câu hỏi: “Mọi người ơi cho em hỏi 
thuốc phá thai dùng loại nào tốt nhất hiện nay…giúp em với”. 

Tư vấn viên Duyên, đã tham gia cuộc trò chuyện này và trả lời; “Này, em gái của tôi, 
đừng phá thai nhé, nhưng hãy liên lạc với tôi. Chị sẽ đi cùng và chia sẻ cùng em.” 

Một chị khác hỏi: “Mọi người ơi cho em hỏi, em mới phát hiện có thai được 1 tháng, 
gia đình khó khăn nên không thể sinh em bé này được. Bây giờ làm cách nào để tôi 
có thể loại bỏ đứa bé này, hay tôi nên uống thuốc?” 

Tư vấn viên Thảo trả lời: "Em gái của tôi. Chị biết hoàn cảnh khó khăn của em đã 
đưa em đến quyết định này. Em có thể chia sẻ với chị và chị sẽ tìm cách giúp em giữ 
lại đứa bé không? Gửi tin nhắn cho chị nhé.”  

Chị này hỏi: “Cho em địa chỉ phòng khám phá thai uy tín ở Hà Nội với ạ! Hay phá thai 
bằng thuốc cũng tốt hơn, vì con em mới được 4 tuần. Xin cảm ơn." 

Tư vấn viên Hương trả lời: “Em gái ơi, hãy cố gắng lên nhé, chị còn phải đối mặt với 
những áp lực, khó khăn và con đường dài phía trước, nhưng đừng tước đi mạng sống 
của con mình nhé, chị nhé. Chị hiểu đó thực sự khó khăn khi các chị đưa ra quyết 
định lấy đi mạng sống của chính đứa con của mình, và chị biết điều đó rất đau đớn 
[khi phá thai], nhưng em có biết…”  

BẢO VỀ MẦM SỐNG HÀ NỘI 

Hỗ trợ, tư vấn và đồng hành cùng các bà mẹ mang thai ngoài ý 

muốn, vì sự sống của con cái họ. 

Một người mẹ yêu con mình,  

ngay từ khi thụ thai trong bụng mẹ… 

Liên hệ Hotline: 00000000000 

Chào chị Thắm, chị khỏe không? 

Nhóm của chúng tôi đang giúp đỡ những phụ nữ không may mang 

thai ngoài ý muốn. Bạn có biết, phá thai có thể ảnh hưởng đến sức 

khỏe, tình cảm và tâm lý… 

Bạn nào biết ai [có thể phá thai] thì bảo họ liên hệ với mình qua 

Zalo hoặc hotline nhé. 

Niềm đam mê của chúng tôi với tư cách là một nhóm là giải cứu 

nhiều trẻ sơ sinh và giúp phụ nữ mang thai có một thai kỳ bình yên 

và hạnh phúc. 
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Làm việc theo nhóm, giữ một số điện thoại riêng để bạn có thể nghỉ ngơi khi cần, gặp nhau để cầu 
nguyện thường xuyên, thảo luận về tình hình của bạn, cầu nguyện và thảo luận để giải quyết các 
trường hợp khó. 

Lưu ý: Bạn có thể bắt đầu giúp đỡ mọi người từ khắp nơi trên đất nước – đó là bản chất của 
internet – và mỗi phụ nữ và em bé được giúp đỡ đều là một thành công lớn. Nhưng điều này mở 
ra hai điều: 

1. Nhu cầu kết nối với những người (cố vấn, mục sư/hội thánh) ở các khu vực khác để cung cấp 
dịch vụ chăm sóc trực tiếp cho khách hàng ở đó. Yêu cầu mục sư/hội thánh giúp đỡ cũng có 
thể là điểm khởi đầu cho mục vụ trợ giúp mang thai đối với họ. Chia sẻ việc bạn đang làm và 
giới thiệu 'Đào tạo 4 Câu hỏi', '7 Bước' và 'Can thiệp Khủng hoảng,' và giúp họ lập Đội TGTP. 

2. Sự cần thiết phải kết nối khu vực. Hãy chắc rằng bạn cũng đang kết nối với những phụ nữ có 
nhu cầu từ cộng đồng địa phương của bạn. Nếu không, thì hãy cầu nguyện, và xem làm thế 
nào bạn có thể. 

4. Đào tạo cách tư vấn can thiệp khủng hoảng thai kỳ. 
Bạn đã tập hợp một số phụ nữ cơ đốc nhân trưởng thành và câu nguyện cùng nhâu thương xuyên 
rồi. Bấy giờ phải đào tạo hộ cách tư vấn khủng hoảng khi mang thai, dạy họ cách tư vấn qua điện 
thoại hoặc trực tiếp.  

Họ sẽ học cách lắng nghe và hiểu điều gì đang thúc đẩy một phụ nữ mang thai phá thai, cách dạy 
họ về em bé của họ (sự phát triển của thai nhi), phá thai là gì và giúp họ tin Chúa cho bất cứ điều 
gì họ cần, để họ có thể chọn yêu thương và gìn giữ đứa con của họ, hoặc chọn một tùy chọn 'sự 
sống'. Họ sẽ nói với người phụ nữ rằng; Họ ở đó để giúp họ bằng mọi cách có thể, họ không đơn 
độc, và cũng sẽ không bị bỏ lại một mình. Nhân viên tư vấn sẽ cùng họ vượt qua mọi vấn đề. 

Tư vấn viên có thể bắt đầu với hướng dẫn cơ bản này (bản đầy đủ hơn ở phần cuối của tài liệu): 

• Bày tỏ sự cảm thông. Nói: Tôi rất buồn khi thấy bạn trong hoàn cảnh khó khăn này. 

• Lắng nghe và học hỏi. Nói: Hãy giúp tôi hiểu tại sao việc có con bây giờ lại khó khăn. 

• Thông báo. Hỏi: Bạn biết gì về thai nhi của mình? Sự phá thai? Những lựa chọn? 

• Hãy là một người Sa-ma-ri nhân lành. Nói: Tôi sẽ giúp bạn sinh con. Chúng ta sẽ tìm ra điều 
này. 

Tư vấn viên cần có khả năng thảo luận và dạy về: 

• Sự phát triển của thai nhi và nhân tính của mỗi thai nhi 

• Thủ tục phá thai và cách vô nhân đạo nó giết chết một em bé 

• Các lựa chọn khác: Mẹ tự nuôi con với sự giúp đỡ và hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ, Chăm 
sóc thay thế và, Nhận nuôi con 

Tư vấn viên cần hiểu phúc âm là một phần của can thiệp khủng hoảng như thế nào: 1) Đức Chúa 
Trời, trong Chúa Giê-xu Christ, ban sự tha thứ cho tội lỗi/thất bại trong quá khứ, 2) Đức Chúa Trời 
kêu gọi chúng ta đưa ra những lựa chọn đúng đắn, 3) Đức Chúa Trời thúc giục chúng ta bước đi 
bằng đức tin và tin cậy nơi Ngài để chu cấp những gì chúng ta thiếu hoặc những gì chúng ta cần. 
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Tài liệu để bắt đầu đào tạo thành viên nhóm của bạn: 

Bắt đầu bằng cách đọc/dạy Can thiệp khủng hoảng khi mang thai; cho người 
mới bắt đầu. Bạn có thể dạy điều này cho nhóm của mình, hoặc gửi tài liệu và 
yêu cầu họ đọc nó, sau đó cùng nhau thảo luận.  

Hãy chắc rằng nhân viên tư vấn có sẵn 'Mười câu hỏi hướng dẫn người mới bắt 
đầu can thiệp khủng hoảng khi mang thai' để sử dụng (cuối tài liệu này).  

Những Nguồn thông tin/Công cụ các tư vấn nên biết cách sử dụng: 

Biểu Tượng một chạm: Giúp tư vấn viên tải biểu tượng xuống màn hình điện thoại 

của họ, làm quen với các video và tài liệu cũng như cách gửi chúng. Họ có thể dễ dàng 
gửi video và tài liệu cho phụ nữ để giáo dục họ về sự phát triển của thai nhi và phá 
thai, và giúp họ bảo vệ quyết định của mình trước bạn trai hoặc cha mẹ. 

[Android: Vào Google gõ http://www.baovemamsong.org – nhấn vào 3 dấu chấm ở 
góc trên cùng bên phải – Thêm vào Màn hình chính – Thêm – Thêm. Biểu tượng sẽ 
xuất hiện trên màn hình chính của bạn.] 

[i-Phone: Trong Safari, gõ http://www.baovemamsong.org– nhấn vào  ở giữa dưới 
cùng – Thêm vào Màn hình Chính – Thêm. Biểu tượng sẽ xuất hiện trên màn hình.] 

Mấy video hữu ích: Cuộc sống của bạn trước khi sinh, Gặp bé Olivia và Đây là nạo phá thai. Các 
video khác đề cập đến các vấn đề như; Phá thai có cần thiết về mặt y tế không? Hội chứng Down, 
v.v. Tìm hiểu và chia sẻ đến mọi người nhằm dạy và thay đổi suy nghĩ của mọi người về phá thai. 

 

 

Ứng dụng giúp mẹ bầu theo dõi thai kỳ với nhiều chức năng hữu ích. 

• Thông tin tuổi thai và số ngày còn lại cho đến ngày dự sinh của bé.  

• Lưu trữ và theo dõi các chỉ số sức khỏe thai kỳ của mẹ và bé. 

• Quản lý các việc cần làm trong thai kỳ.  

• 1,000 bài viết hữu ích. 

 

Tải xuống miễn phí. 

Tìm hiểu và làm quen với ứng dụng này, và sử 
dụng nó với những người phụ nữ mà bạn tư vấn. 

 

https://baovemamsong.org/wp-content/uploads/2015/12/Intervention-Can-thiep-su-Khung-hoang-khi-Mang-thai-VN-2022-4-18-Final-1.pdf
https://baovemamsong.org/wp-content/uploads/2015/12/Intervention-Can-thiep-su-Khung-hoang-khi-Mang-thai-VN-2022-4-18-Final-1.pdf
http://www.baovemamsong.org/
http://www.baovemamsong.org/
https://baovemamsong.org/wp-content/uploads/2015/12/EHD-Cuoc-Song-cua-ban-Truoc-khi-Sinh-VN-6-Phut.mp4
https://baovemamsong.org/wp-content/uploads/2015/12/Meet-Baby-Olivia-Vietnamese-1-2.mp4
https://baovemamsong.org/wp-content/uploads/2015/12/This-is-Abortion.mp4
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Mẫu thông tin khách hàng: Sử dụng một mẫu để ghi lại thông tin về từng trường hợp. Điều 

này giúp bạn đối chiếu thông tin, chia sẻ với tư vấn viên khác khi cần thiết, theo dõi và tổ chức các 
ngày kỷ niệm. Nó cũng mang lại sự minh bạch và trách nhiệm giải trình cho các cố vấn, giúp họ 
phân tích và thảo luận về cách họ đang làm. (Có một mẫu trang 9). 

5. Xác định các nguồn hỗ trợ trong cộng đồng của bạn 
o Bạn có biết cơ đốc nhân nào sẵn sàng giúp đỡ nhận người mẹ vào nhà của họ không?  
o Có bác sĩ / phòng khám sãn sàng giúp đỡ - giảm giá hoặc cho miễn phi dịch vụ của họ không? 
o Có ai có một ngôi nhà có thể dung làm mái ấm, ngôi nhà an toàn cho những phụ nữ mang 

thai cần một nơi nương tựa hay không?  
o Có ai có thể tạo công ăn việc làm cho người cha/ mẹ trẻ không? 
o Có cơ đốc nhân nào có thể giúp kết bạn và tư vấn cho một nguời chồng trẻ không. 
o Có ai muốn nhận con nuôi hoặc trại trẻ mồ côi trong thành phố của bạn không?  
o Có bác sĩ nào sẵn sàng cho bạn có một góc nhỏ trong phòng khám hoặc bệnh viện, nơi mà 

đội trợ giúp thai phụ có thể tư vấn cho các phụ nữ mang thai không? Đây sẽ là bước đâù 
hướng đến việc mở trung tâm trợ giúp thai phụ.  

Khi bạn chia sẻ những gì bạn đang làm để giúp đỡ phụ nữ, hãy ghi lại những cách mà mọi người 
sẵn sàng giúp đỡ. Ghi lại tên và số và cách họ có thể giúp đỡ. 

6. Quyết định các dịch vụ bạn sẽ cung cấp.  
Đến đây bạn đã có thể bắt đầu giúp đỡ phụ nữ rồi. Nhưng bạn có thể thêm 
một số dịch vụ sẽ là một phước lành lớn cho những người phụ nữ mà bạn 
đang giúp đỡ. 

Những dịch vụ chính bạn sẽ cung cấp đó là: 
1. Đường dây nóng và các bài đăng trên mạng xã hội... 
2. Tư vẫn khủng hoảng thai kỳ và hỗ trợ về mặt tinh thần. 
3. Những tài liệu, video và ứng dụng có thể chia sẻ ngay qua điện thoại để 

giáo dục những người mẹ và giúp họ bảo vệ quyết định giữ lại đứa trẻ. 

Những dịch vụ chính bạn có thể cung cấp đó là: 
4. Que thử thai miễn phí. (Bạn có thể sẽ cần gây quỹ để mua nó trước.) 
5. Khám bác sĩ hoặc siêu âm miễn phí - giúp các bà mẹ nhìn thấy thai nhi 

và gắn bó với nó. (Nói chuyện với bác sĩ địa phương hoặc gây quỹ cần 
thiết.)  

6. Đồ dùng trẻ em. (Mà bạn thu thập và có thể tặng miễn phí cho các bà 
mẹ mới sinh.) 

7. Các lớp học mà bạn dạy như; ‘Kỹ năng & Chuẩn bị cho việc nuôi dạy con 
cái,’ ‘Sự toàn vẹn về Tình dục & Các Mối quan hệ,’ hoặc ‘Chữa lành Nỗi 
đau do Phá thai trong quá khứ.’ 

Thu thập các nguồn thông tin bạn cần – số điện thoại, tài liệu in, tài liệu/video trên điện thoại, xét 
nghiệm thử thai bằng nước tiểu, v.v. Bạn không cần quá nhiều thứ để bắt đầu. 
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7.  Quảng cáo hoạt động của bạn, Gây quỹ, và Cùng nhau ăn mừng 

Quảng cáo công việc của bạn cho người khác. 
Chuẩn bị chia sẻ với những người có thể hiến tặng lý do tại sao mục vụ trợ giúp thai phụ lại quan 
trọng như vậy (cho thấy tội ác của việc phá thai – em bé bị giết, gây tổn thương cho phụ nữ, và có 
bao nhiêu trẻ bị giết mỗi ngày. Giải thích sự kêu gọi của Chúa để Giải cứu. Cho thấy mục vụ của 
bạn đang giúp đỡ phụ nữ và trẻ như thế nào. Cho xem ảnh của các bà mẹ và đưa trẻ được giải cứu 
và chia sẻ những câu chuyện bạn có. Giải thích những gì bạn muốn làm và cách họ có thể giúp đỡ 
bằng cách hợp tác với bạn. Nếu có các video và bài thuyết trình thì sẽ rất hay.) 

Gây quỹ. 
Nếu bạn gây quỹ, bạn cần thiết lập quy trình giải trình tài chính và sự tin tưởng với các nhà tài trợ 
bằng cách: 

1) Chọn ra thủ quỹ và mở tài khoản cho các khoản đóng góp và thanh toán. 
2) Thiết lập quy trình báo cáo và kế toán đơn giản nhưng rõ ràng để báo cáo cho lãnh đạo và đội. 
3) Chọn người viết/gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ cho mỗi lần đóng góp. 

Để gây quỹ: Đầu tiên, yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm tặng một món quà khiêm tốn hàng 
tháng. Sau đó mời người khác tặng; hội thánh, doanh nhân, bạn bè, v.v. 

Chia sẻ những câu chuyện của bạn và ăn mừng thành công của bạn. 
1) Xin phép trước khi bạn chia sẻ ảnh hoặc câu chuyện. Đề nghị phụ 
nữ viết câu chuyện của họ, hoặc viết cho họ. 

2) Chia sẻ những câu chuyện và ảnh khích lệ đối với nhóm và những 
người đã giúp đỡ bạn – các nhà tài trợ và lãnh đạo nhà thờ, v.v. Gửi 
những câu chuyện và ảnh này cho các nhà tài trợ và tình nguyện viên 
mỗi tháng hoặc khi chúng xảy ra. 

3) Tổ chức ngày để cùng nhau ăn mừng và tạ ơn – bao gồm; các nhà 
tài trợ, tình nguyện viên, các bà mẹ và em bé của họ, có thể là một số 
nhà lãnh đạo cộng đồng hoặc nhà thờ địa phương. 

Bạn có thể làm được – Hãy bắt đầu! 
Ngay cả ở các nước nghèo như Zambia và các nước bị hạn chế như Trung Quốc, các cơ đốc nhân 
đang giải cứu các bà mẹ và em bé khỏi nạn phá thai. Bạn có thể bắt đầu với quy mô nhỏ, thêm 
nhiều thành viên trong nhóm hơn và nhiều dịch vụ hơn khi bạn phát triển. Hãy cầu nguyện, làm 
việc chăm chỉ và Chúa sẽ sử dụng bạn để cứu và thay đổi nhiều cuộc đời vì vinh quang của Ngài. 

Ở Nam Phi, những người Cơ đốc nhân bắt đầu gặp gỡ phụ nữ và tư vấn cho họ khi ngồi trên băng 
ghế công viên. Bây giờ họ đã mở máy trung tâm rồi. 

Tại Việt Nam 2 tín đồ từ một hội thánh bắt đầu tiếp cận phụ nữ bằng cách quảng cáo trên mạng 
xã hội và tư vấn cho họ qua điện thoại. Trong 2 tháng đầu tiên, họ đã giúp 12 phụ nữ giữ con. 
Trong tháng thứ ba, họ giúp được 35 người!  
 

 

Web: www.baovemamsong.org  Email: baovemamsong@gmail.com 

http://www.baovemamsong.org/
mailto:baovemamsong@gmail.com
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Phiếu Thông tin Khách Hàng         [LƯU HÀNH NỘI BỘ TRONG NHÓM TRỢ GIÚP THAI PHỤ] 

A: Thông tin cơ bản                 Tháng:      Số.  
Tên: Ngày sinh:                                     Tuổi:  

Số Điện Thoại: Số con: 

Email /fb Lần khám bác sĩ gần nhất? 

Địa chỉ:                                                                  

                                                  Tỉnh/ Thành phố: 

Đang mang thai ở tuần thứ mấy: 

CẦN TRỢ GIÚP:  Nhà an toàn? / Gặp bá sĩ?    

Ở đâu/ Địa chỉ: 

Tên. 

SĐT. 

Ngày đến:                                     Ngày đi: 

Tình trạng hôn nhân:                                           

Trình Độ/ Nghề nghiệp: 

Tôn giáo/ Hội thánh nào? 

Ngày tư vấn:                              Thời Gian:                                       Người tư vấn: 

B: Cần Trợ giúp & Tư Vấn 
Tình huống cần giúp đỡ / 
Tư vấn: 
 
+ Cần hay muốn giúp như 
thế nào? 
+ Nỗi sợ lớn nhất bây giờ 
là gì? 

 

Tư vấn và kết quả: 
 
+ Người được tư vấn còn 
gặp khủng hoảng không? 
Có cần đền thăm hay trợ 
giúp nào khác? 
+ Tư vấn viên cần làm gì 
thêm không? 

 

Theo dõi chăm sóc: 
 
+ Tình hình sau 6 tháng/ 1 
năm? 

+Xin ảnh của đứa bé (hoặc 
mẹ và bé) khi mới sinh.  
+Xin phép trước khi sử 
dụng ảnh và chuyện. 
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Mười bốn câu hỏi để hướng dẫn người mới bắt đầu can thiệp khủng hoảng khi 
mang thai. 

Nếu bạn lo lắng khi tư vấn mình có thể nói hoặc làm chưa tốt, hãy thảo luận những câu hỏi 

sau với người mẹ hoặc cặp vợ chồng đó. Bạn sẽ giúp đỡ được cho cô ấy. 

 

1. Làm sao bạn biết mình có thai? Bạn đã khám thai ở bệnh viện hoặc phòng khám nào? 

2. Bạn có thai bao lâu rồi? Lần kinh nguyệt cuối là khi nào? 

3. Lần siêu âm gần nhất là khi nào? Kết quả ra sao? Cái thai có khỏe mạnh không? Có điều 

gì bất thường không?  

4. Bạn đã từng mang thai chưa? Những lần đó là như thế nào (sinh thường / mổ / sẩy thai / 

phá thai?) Nếu phá thì bằng cách nào?  

5. Lần mang thai này bạn có lo lắng lo sợ gì không? Trở ngại lớn nhất của bạn lúc này là gì?  

6. Điều gì cản trở bạn sinh và nuôi dạy con? Có vấn để nào khiến bạn cảm thấy bạn không 

thể giữ và nuôi đưá bé này. Hãy giúp tôi hiểu tại sao việc có con bây giờ là khó khăn. 

7. Điều gì đang tác động đến bạn khiến bạn phải phá thai? 

8. Chúa ở đâu trong quyết định này? Niềm tin/lương tâm của bạn nói với bạn như thế nào? 

Về em bé? Về việc phá thai?  

9. Bạn biết gì về sự phát triển của thai nhi? Bạn biết thai nhi của mình đã lớn thế nào rồi? 

10. Bạn biết phá thai thực sự là như thế nào không? Hành động đó xảy ra với thai nhi như thế 

nào? Những rủi ro và biến chứng đối với người phụ nữ? 

11. Bạn có biết về các lựa chọn khác? 1) Mẹ tự nuôi con - có sự giúp đỡ chia sẻ kỹ năng làm 

cha mẹ, 2) Chăm sóc thay thế, và 3) Nhận nuôi con. 

12. Liệu có ai ủng hộ bạn với quyết định sinh em bé không? 

13. Bố mẹ/gia đình có biết bạn mang thai không? Bạn có muốn tôi gặp/nói chuyện với họ 

không? 

14. Số điện thoại của bạn là gì? Tôi sẽ ở bên bạn cùng vượt qua cuộc khủng hoảng này. Đừng 

lo! Tôi ở đây để giúp bạn sinh con được. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi vấn đề. Tôi 

sẽ gọi lại ngày mai. 


