
 

Những người từ các cộng đồng đa văn hóa 

 

Nhận trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị 
 

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của quý vị, thì chúng tôi vẫn có thể giúp đỡ. 

Để truy cập Đường dây Hỗ trợ của chúng tôi, xin hãy gọi số 131 450 để nói chuyện thông qua 

một thông ngôn viên. 

 

Rối loạn ăn uống và các vấn đề về hình ảnh cơ thể có thể ảnh 

hưởng đến bất cứ ai vào bất cứ thời điểm nào — và từ bất kỳ 

nền văn hóa hoặc nền tảng nào. 
 

Bị đối xử bất công vì văn hóa hoặc tôn giáo của quý vị, thích ứng với một nền văn hóa mới 

hoặc muốn sống cuộc đời của mình theo những cách không được chấp nhận theo nền văn hóa 

mà quý vị được sinh ra, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của quý vị. Các nền văn 

hóa khác nhau cũng có truyền thống và nghi lễ khác nhau về thực phẩm, cũng như những lý 

tưởng về hình ảnh cơ thể. Tất cả những áp lực này có thể hết sức căng thẳng và làm tăng 

nguy cơ gây ra vấn đề về hình ảnh cơ thể hoặc rối loạn ăn uống của quý vị. 

 

“Luôn luôn có một người mà quý vị có thể nói chuyện về sức khỏe tinh thần 

của mình, về những điều quý vị đang trải qua. Vì vậy, việc tìm kiếm kết nối 

phù hợp với tôi, và thực sự cảm thấy thoải mái với người mà tôi đã tâm sự 

cùng, đã tạo nên một thế giới khác biệt cho tôi.” - TJ  
 

Có quá nhiều nghiên cứu về chủ đề của các nhóm đa văn hóa, các vấn đề về hình ảnh cơ thể 

và rối loạn ăn uống, nhưng một số nhà nghiên cứu đang bắt đầu quá trình tìm hiểu thêm. 

 

Những dữ kiện chính 
 

 Sự bất đồng giữa văn hóa truyền thống của một người nào đó và văn hóa người đó 

thích ứng có thể làm tăng nguy cơ không hài lòng về cơ thể hoặc rối loạn ăn uống 

 Tiếp xúc lâu dài với các lý tưởng về hình dạng và kích thước của phương Tây có thể dẫn 

đến lòng tự trọng kém và tăng nguy cơ mắc chứng rối loạn ăn uống 

 Khi các giá trị phương Tây trở nên chiếm ưu thế hơn về mặt văn hóa, thì các rối loạn 

ăn uống sẽ gia tăng trong các nhóm văn hóa không phải phương Tây 

 Sự căng thẳng do di cư và cố gắng hòa nhập với văn hóa mới của đất nước chủ nhà có 

thể góp phần làm cho việc ăn uống trở nên không điều độ 

 Những người tị nạn văn hóa và chính trị đang bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương 

có nguy cơ mắc chứng rối loạn ăn uống 

 



 

Đọc về các rối loạn ăn uống bằng ngôn ngữ của quý vị 
 

Department of Health Úc có các tài liệu có thể tải xuống về rối loạn ăn uống bằng 23 ngôn 

ngữ. 

Health Translations, thông qua The Centre for Culture, Ethnicity and Health, cung cấp các bản 

dịch miễn phí về thông tin sức khỏe tâm thần bằng hơn 100 ngôn ngữ. 

 

Một số yếu tố rủi ro là gì? 
 

Không bao giờ có một yếu tố rủi ro duy nhất cho rối loạn ăn uống. Nhiều khả năng bệnh là do 

sự kết hợp của các nguyên nhân - phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc ở trong số đó.  

 

Chúng tôi quan tâm và ở đây để giúp đỡ 
 

Tại Butterfly, chúng tôi hỗ trợ tất cả người Úc có kinh nghiệm sống về vấn đề hình ảnh cơ thể 

hoặc rối loạn ăn uống. Chúng tôi cam kết giảm dấu hiệu bệnh về rối loạn ăn uống và khuyến 

khích tất cả những người bị ảnh hưởng tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ. 

Chúng tôi cũng hiểu rằng những định kiến về những người mắc phải chứng rối loạn ăn uống 

là không có ích. Chúng tôi cam kết thay đổi nhận thức cộng đồng. 

 

Nhận trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị 
 

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của quý vị, thì chúng tôi vẫn có thể giúp đỡ. 

Để truy cập Đường dây trợ giúp của chúng tôi, hãy gọi số 131 450 để nói chuyện thông qua 

thông ngôn viên. 
 

Hãy Nói chuyện 

 

Nói chuyện sẽ giúp ích. Đội ngũ Đường dây Hỗ trợ miễn phí và bảo mật của chúng tôi hỗ trợ 

bất kỳ ai ở Úc bị ảnh hưởng bởi rối loạn ăn uống hoặc các vấn đề về hình ảnh cơ thể. 

 

Dù quý vị cần hỗ trợ cho bản thân hay cho người mà quý vị quan tâm, xin hãy gọi cho đội 

ngũ Đường dây Hỗ trợ bảo mật của chúng tôi theo số 1800 33 4673, trò chuyện trực tuyến 

hoặc thư điện tử. 

 

Cần một thông ngôn viên? Gọi số 131 450. 

 

 

ĐƯỜNG DÂY HỖ TRỢ BUTTERFLY 

 

Hỗ trợ them 

 

Dự án Embrace do Mental Health Australia điều hành và tập trung về sức khỏe tâm thần toàn 

quốc cho những người có nguồn gốc đa văn hóa và ngôn ngữ. 

 

Health Translations, thông qua The Centre for Culture, Ethnicity and Health, cung cấp các bản 

dịch miễn phí về thông tin sức khỏe tâm thần bằng hơn 100 ngôn ngữ. 

https://www.embracementalhealth.org.au/community/multilingual-information
https://www.embracementalhealth.org.au/community/multilingual-information
https://butterfly.org.au/get-support/helpline/

